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VOORWOORD

Grote branden hebben een enorme invloed op de samenleving. Naast menselijk leed is elke
grote brand een aanslag op onze economie (kapitaalvernietiging) en op de portemonnee van
verzekeraars.

De stijgende lijn in de schadecijfers en in het aantal grote branden was aanleiding om door
het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) in samenwerking met het Nederlands Instituut
voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) een nader onderzoek te laten instellen met het
doel om de brandmarkt inzicht te geven in de mogelijkheden om de schadeomvang bij grote
branden te verminderen. De onderzoekers van het NCP en het Nibra zijn hierin naar mijn
mening volledig geslaagd en vanaf deze plaats dank ik hen voor de geleverde inspanning.

Voor de echte brandspecialist is de inhoud van het rapport een ‘feest van herkenning’ en op
basis van dit gedegen onderzoek wordt de zorgelijke situatie in onze branche bevestigd. Met
de uitkomsten van dit rapport moeten we dan ook iets doen. De talrijke aanbevelingen kunnen
heel gemakkelijk vertaald worden in concrete acties. Mede namens mijn collega’s uit de
Afdelingscommissie Brand roep ik u op om die acties ook concreet uit te voeren en daarmee
onze toekomst als bedrijfstak veilig te stellen.

Hans van der Klein, 
portefeuillehouder project Grote Branden.
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MANAGEMENT SAMENVATTING

Waardoor ontstaan grote branden? En: wat is er aan te doen om te zorgen dat er minder
schade ontstaat door grote branden? Voor het antwoord op dit soort vragen is een
omvangrijk onderzoek uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) en een
meer specifiek onderzoek naar de grote branden in het jaar 2001 door het Nederlands Instituut
voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra).

Bevindingen
Uit het Nibra onderzoek komt globaal genomen het volgende beeld naar voren:
1. Bij éénderde van de onderzochte grote branden bleek dat de vergunningen van de

overheid niet op orde waren. Bij éénderde was de brandweer niet op de hoogte van de
vergunningen. Bij éénderde waren de vergunningen in orde.

2. De meeste grote branden ontstonden binnen (onder meer na inbraak).
3. De belangrijkste brandoorzaken waren:

- brandstichting;
- defecte of verkeerd gebruikte apparaten en installaties.

4. Geen van de gebouwen waarin de grote branden ontstonden was voorzien van een NCP-
gecertificeerde brandbeveiligingsinstallatie.

5. In de gebouwen waarin een opdeling in brandcompartimenten bij de brand en rol speelde,
bleek dat deze compartimentering faalde in 50% van de gevallen.

6. Als de brandcompartimentering faalde, kon dat falen in 50% van de gevallen worden
toegeschreven aan het niet-functioneren van de zelfsluitende brandwerende deuren
(geblokkeerd, verwijderd e.d.).

In het voorliggende NCP-rapport wordt meer in algemene zin ingegaan op de grote-branden-
problematiek. Daarbij blijkt dat deze in belangrijke mate is terug te voeren op twee
ontwikkelingen:
1. de brandverzekeringsmarkt werd de afgelopen jaren gekenmerkt door:

- ongekend felle concurrentie
- het sturen op omzet

2. de opstelling van de overheid ten opzichte van brandveiligheid, die wordt getypeerd door
het woord ‘gedogen’.

Brandverzekeraars hebben de afgelopen jaren gekozen voor omzet boven de kwaliteit van de
verzekerde risico’s. Dit heeft geleid tot lage premies, weinig aandacht voor preventie, het
verdwijnen van kennis en veel schade. Bij het uitgevoerde dossieronderzoek kwam dit
duidelijk tot uiting. Bij veel van de recente grote branden bleek uit de dossiers dat er geen tot
weinig risico-informatie aanwezig was en dat er geen aandacht besteed was aan preventie. Uit
het Nibra-onderzoek bleek bovendien dat in dergelijke gevallen de vergunningen c.q. de
opvolging van preventie-eisen van de overheid ook niet in orde was. En dat is eigenlijk geen
wonder: wanneer zowel overheid als verzekeraars laten merken preventie niet zo belangrijk te
vinden, zullen veel verzekerden uit zichzelf ook niet makkelijk iets aan preventie doen. 

Een bijkomend aspect vormt het gegeven dat het begrip ‘vertrouwen’ in de
verzekeringswereld een grote rol speelt. Dit geldt niet alleen voor de verzekerden, die erop
moeten kunnen vertrouwen dat bij schade een uitkering volgt, maar ook binnen de
verzekeringswereld zelf. Vertrouwen vormt een belangrijke basis voor het zakendoen zowel
tussen verzekeraar en intermediair, als tussen intermediair en verzekerde. Tijdens het
onderzoek is echter gebleken dat het vertrouwen niet altijd gerechtvaardigd was. Dit
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bijvoorbeeld ten aanzien van het (niet) verzamelen van risico-informatie en het (niet) naleven
van de preventievoorwaarden.

Met het voorgaande wil niet gezegd zijn dat alle grote branden met deze ontwikkelingen zijn
verklaard. Zoals één van de voor dit onderzoek geïnterviewden het uitdrukte: ‘Grote branden
horen erbij’. Daarom zullen grote branden blijven voorkomen. Maar na het uitvoeren van de
aanbevelingen in dit rapport, zullen het er wel minder zijn. Voor het totale schadeverloop kan
dat veel schelen. Uit de CBS-cijfers blijkt dat thans een zeer klein aantal grote branden (0,5%
van alle branden) verantwoordelijk is voor 60% van de totale brandschade. Enkele grote
branden meer of minder maken dus veel verschil.

Na de rampen in Enschede en Volendam heeft de overheid besloten dat ‘gedogen’ niet meer
kan. Ten aanzien van vergunningverlening, controle en handhaving is het roer volledig om en
dat is in de praktijk steeds meer merkbaar. Verzekeraars doen er goed aan om een soortgelijke
ontwikkeling in te zetten. In het afsluitende hoofdstuk ‘Conclusies en aanbevelingen’ worden
hiertoe aanbevelingen gedaan, die hierna kort worden samengevat.
Een belangrijke aanbeveling vormt hierbij het advies aan zowel overheid als
verzekeraars om meer samen te werken op het gebied van kennis- en informatie-
uitwisseling. Het is een aanbeveling die ook door het Nibra wordt gedaan en die tot
wederzijdse verbeteringen kan leiden. Het zal bovendien voor de verzekerden c.q. voor
de verantwoordelijken in bedrijven en instellingen duidelijk maken dat preventie een
serieuze en belangrijke zaak is. Het onderstreept de eigen verantwoordelijkheid op het
gebied van (brand)veiligheid en uiteindelijk is dat het belangrijkste bij het voorkomen
van rampen en het beheersbaar maken van brandschade.

Conclusies
De economie verandert, brandschadeverzekeringen moeten mee veranderen. Het probleem
van slechte brandschadecijfers is een branchebreed probleem, en daarom moeten oplossing
ook branchebreed worden ingezet. Als verzekeraars wat scherper acteren, beter risico-
informatie verzamelen en gewoon hun eigen procedures volgen, is er al veel verbeterd. Bij het
verzamelen van risico-informatie is moraliteitsonderzoek van wezenlijk belang. Niet elke
verzekeraar heeft daar echter beleid op gemaakt.

De brandweer doet bij een brand vaak een uitspraak over de vermoedelijke oorzaak van de
brand. De kwalificatie van de oorzaak is echter niet altijd juist. Brandstichting, al of niet in
combinatie met vandalisme en spelen met vuur, komt veel vaker voor dan de officiële cijfers
aangeven.  Daarnaast zijn brandgevaarlijke werkzaamheden en elektrische installaties vaak
een brandoorzaak. 

Gebouwsoorten die onevenredig vaak door een grote brand worden getroffen zijn scholen,
afvalverwerkingsbedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen.

Brandbeveiligingsinstallaties zijn een goed middel om grote branden te voorkomen. Toch
wordt dit schadebeperkende middel door verzekeraars onvoldoende op waarde geschat. De
kennis over de mogelijkheden van dit soort preventie toepassingen loopt achter. De
mogelijkheden om de kwaliteit van de installaties en de goede samenhang met bouwkundige
brandbeveiliging en (of) andere installaties te bevorderen worden niet benut.

Verzekeraars komen in het (ver)nieuwbouwproces pas aan bod als het gebruik van een pand
al is gestart. Het programma van eisen voor het gebouw is dan al gemaakt en uitgevoerd. Het
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inbrengen van brandpreventieve voorzieningen is dan niet goed meer of alleen tegen hoge
kosten nog mogelijk. De regelgeving met betrekking tot brandcompartimenten (Bouwbesluit
2003, methode Beheersbaarheid van Brand) is, mits goed toegepast, ook heel goed bruikbaar
voor schadebeheersing. Dit vergt dat bouwadviseurs zich de overwegingen van
verzekeringsmaatschappijen (beperking van de omvang van het brandcompartiment) eigen
maken.

Er is een duidelijke relatie tussen de mate waarin aan de vergunningsvoorwaarden van de
overheid wordt voldaan en het ontstaan van grote branden. Bedrijven die zich niet
bekommeren om de preventie-eisen van de overheid zullen over het algemeen ook geen
preventienmaatregelen treffen om schade te beperken. Europese en overheidsregelgeving
alsook nationale normering biedt best aanknopingspunten voor het bevorderen van
schadepreventie. Verzekeraars moeten hun belang daarin echter wel actief nastreven.

Kennisbronnen over en hulpmiddelen voor preventie zijn er in de verzekeringsbranche
voldoende maar ze worden niet gebruikt. In de verzekeringsbranche is veel kennis over
preventie verdwenen; bestaande kennis vergrijst snel en er is nauwelijks aanwas van nieuwe
vakspecialisten. Dit is niet alleen een handicap voor het productieproces in de
verzekeringsbedrijven zelf, het betekent ook dat de branche de overtuigingskracht mist om het
intermediair en daarmee de verzekerden te overtuigen van de noodzaak van preventie. Ook de
kennis bij de lokale overheid en de brandweer van brandpreventie is onvoldoende. Het
betekent in elk geval dat verzekeraars en brandweer in de richting van de gebruiker niet
hetzelfde verhaal vertellen. Verzekerden hebben dan feilloos door hoe de brandweer en de
maatschappij tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld.

Het optreden in rechte wordt voor verzekeraars steeds moeilijker. De introductie van het
nieuwe Verzekeringsrecht in 2003 beperkt succes in rechtszaken naar verwachting nog
verder. Dit betekent dat het nog meer dan voorheen noodzaak is om in het traject van
acceptatie en portefeuillebeheer de klant te overtuigen dat hij voldoende preventiemaatregelen
neemt.

Het optreden van de brandweer heeft een relatie met de preventiemaatregelen in een gebouw.
Een bevelvoerder ter plaatse van een brand maakt de afweging over defensief of offensief
optreden op basis van de (Arbo)veiligheid van het brandweerpersoneel. De afweging over het
(offensief of defensief) optreden wordt mede beïnvloed door de in het pand aangebrachte
preventievoorzieningen. Het lijkt van belang om hiermee in de bepaling van de premiehoogte
rekening te houden.

Samenvatting van de aanbevelingen
De aanbevelingen uit hoofdstuk 17 van dit rapport worden hierna kort samengevat en
gegroepeerd volgens het volgende schema:
I. Aanbevelingen voor de verzekeringswereld

A. Algemene aanbevelingen:
a. gericht op samenwerking
b. voor nader onderzoek
c. voor PR en communicatie

B. Aanbevelingen voor acceptatie
C. Aanbevelingen voor schade
D. Aanbevelingen voor portefeuillebeheer

II. Aanbevelingen voor de overheid
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De aanbevelingen staan in volgorde van belangrijkheid. De nummering is gelijk aan die in
hoofdstuk 17 Conclusie en aanbevelingen. In dat hoofdstuk is naast een
achtergrondbeschrijving de volledige tekst van de aanbevelingen opgenomen.

I. Aanbevelingen voor de verzekeringswereld

A. Algemene aanbevelingen

A.a. Aanbevelingen gericht op samenwerking

A23 Samenwerking met brandweer
Bevorder dat de brandweer meer informatie krijgt over verzekeren en
schadepreventie. Voor een goede samenwerking tussen brandweer en verzekeraars is
het immers van belang dat men beschikt over voldoende kennis over elkaars
werkgebieden en taken.

A33 Combineren van gegevens
Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de uitvoering van aanbevelingen beter te
monitoren. Omdat verzekeraars en brandweer hetzelfde probleem lijken te hebben
moeten ook samenwerkingsmogelijkheden in het onderzoek worden betrokken. Tot aan
het ontstaan van de brand lopen de belangen van brandweer/overheid en verzekeraars
immers parallel.

A34 Uitwisseling met brandweer
Verbeter de communicatie met de brandweer door bijvoorbeeld het bekend maken van
het schadebedrag van branden (toezenden Brandbrief Grote Schaden), het informeren
van de brandweer over de manier waarop schadeafhandeling door de verzekeraar
plaatsvindt, en welke aspecten van een brand voor de verzekeringsmaatschappij van
belang zijn.

A39 Samenwerking bij schade-afhandeling
Verbeter de samenwerkingsmogelijkheden tussen overheid – private sector. Om de
kennis en schaarse capaciteit die bij overheid en private sector beschikbaar is
optimaal te kunnen benutten moet de samenwerking sterk bevorderd worden. Dat geldt
evenzeer voor de multidisciplinaire samenwerking tussen brandweer en politie. De
uitwerking van de in 2001 gestarte liaisonconstructie politie-brandweer verdient de
steun van verzekeraars.

A40 Informatie-uitwisseling 
Verbeter de informatie-uitwisseling tussen publieke en private actoren. Voor
verbetering van de waarheidsvinding in schadegevallen is er een landelijke richtlijn
nodig van en voor de politie over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de
publieke en private brandonderzoekers. In het kader van moraliteitsonderzoek zouden,
ondanks privacy beperkingen e.d. en beperkingen in het kader van de Wet op de
Justitiële Documentatie, de politieregisters getoetst moeten kunnen worden op
antecedenten die verband houden met delicten uit het Wetboek van Strafrecht (o.a. de
vermogensdelicten en de delicten valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting,
verduistering en brandstichting). 
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A20 Deelname in CEA, NEN, COB e.d.
Blijf actief betrokken bij de ontwikkeling van voorschriften, normen en richtlijnen door
te (blijven) participeren in onder meer de preventieactiviteiten van CEA, NEN, COB
en SBR en het volgen van de  ontwikkelingen van bijvoorbeeld VdS en  NFPA.

A7 Vroeger aandacht voor preventie
De onderwerpen schadebeheersing, brandwerend compartimenteren en
brandbeveiligingsinstallaties zouden eerder in het proces van (ver)nieuwbouw aan
bod moeten komen om tijdig aandacht te kunnen  besteden aan de eisen en wensen van
de verzekeraar. Verken daartoe, bijvoorbeeld samen met de Stichting Bouw Research,
de mogelijkheden voor een praktijkrichtlijn op basis van NEN 2574 Tekeningen in de
bouw. Verder kan gedacht worden aan een praktijkrichtlijn per gebouwtype uit het
Bouwbesluit met een beschrijving van de brandbeveiligingsaspecten en preventieve
maatregelen. Samenwerking met de bouwkolom (architecten, constructeurs,
projectontwikkelaars) is hierbij noodzakelijk.

A1 Brandstichting
Neem het initiatief voor overleg over de brandoorzaak ‘brandstichting’ met de
stakeholders als ministeries, VNG, politie, brandweer, om te onderzoeken of een
gezamenlijke aanpak mogelijk is. Aanpak van brandstichting bij scholen is dringend
noodzakelijk. Onderzoek hoe het Keurmerk Veilig Ondernemen als instrument kan
dienen voor het tegengaan van brandstichting op bedrijventerreinen en in
winkelcentra.

A13 Scholen
Bevorder ten aanzien van het verminderen van branden in scholen niet alleen  het
installeren van inbraakalarmsystemen maar ook lokale wijkgerichte projecten die een
blijvende invloed zullen hebben op het verminderen van het aantal grote en kleine
branden in scholen.

A15 Afvalverwerking en recycling
Treedt in overleg met de afvalverwerkings- en recyclingbranche om tot nader overleg
te komen over het noodzakelijke preventieniveau en welke middelen hiervoor het beste
kunnen worden ingezet.

A2 Dakdekken
Vorm met de brancheorganisatie Vebidak een werkgroepje met als opdracht om zich
snel een beeld te vormen van de huidige problematiek van brandgevaarlijke
werkzaamheden en dakdekken en de noodzaak tot het treffen van maatregelen.
Overleg daarbij over de ‘veilig werken procedures’ in relatie tot de clausule
‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ en dakdekken.

A.b. Aanbevelingen voor nader onderzoek

A18 Informatie van de brandweer (zie ook A33 en A34)
Onderzoek hoe beter gebruik gemaakt kan worden van de informatie over door de
brandweer  uitgevoerde controles.
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A8 Keuze en aanduiding brandbeveiligingssystemen
Ontwikkel een nieuwe benadering voor het definiëren van beveiligingsconcepten die
een relatie leggen met het risiconiveau. Doel van de nieuwe benadering moet zijn het
inzichtelijk maken welk brandbeveiligingssystseem bij welk soort risico-
omstandigheden toegepast moet worden. 

A3 Clausules (zie ook A35)
Beoordeel de bestaande clausules (brandgevaarlijke werkzaamheden, buitenopslag,
inbraaksignalering, periodieke inspectie elektrische installatie) op actualiteit en pas ze
eventueel aan de huidige tijdgeest aan, dus inclusief een bedreiging met een sanctie
ingeval van niet-nakoming. Onderzoek hoe de toepassing van deze clausules verder
kan worden verbeterd. Onderzoek verder de wenselijkheid en mogelijkheid van het
opstellen van een clausule betreffende het beschikken over overheidsvergunningen.

A19 Methodiek screenen portefeuille
Onderzoek of de in door de lokale overheid gebruikte methodiek van de ‘Tafel van 11’
ook is te gebruiken in de verzekeringswereld respectievelijk bij het screenen van de
eigen portefeuille.

A28 Inspectiecapaciteit
Stem de aanwezige inspectiecapaciteit af op de behoefte aan goede risico-informatie.
Laat  een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om het belang bij een goede
risico-informatie meer te verleggen naar de verzekerde.

A4 Bedrijfsschade
Doe nader onderzoek naar het onderwerp bedrijfsschade in relatie tot rook- en
roetschade & brandveilige bekabeling en ondersteun daarop aansluiten om
initiatieven op het gebied van brandveilige bekabeling van installaties.

A.c. Aanbevelingen voor PR en communicatie

A31 Verantwoordelijkheid verzekerde
Leg de verantwoordelijkheid voor preventie duidelijk neer waar hij hoort: bij de klant.
Informeer de klant daartoe over preventie, de manier van tariferen, en biedt hem de
keus: hoge premie of iets minder premie en investeren in preventiemaatregelen. Voor
goede informatie aan de klant is nodig dat de kennis over risicobeoordeling en
preventie bij het intermediair verbetert. Gerichte actie vanuit
verzekeringsmaatschappijen is hiervoor noodzakelijk. De instrumenten
(calculatiemodellen, preventie-informatie, etc) zijn in de markt voldoende
beschikbaar.

A21 Kennis over preventie
Versterk de kennis over preventie bij verzekeraar, intermediair en verzekerde, en maak
daartoe gebruik van de reeds bestaande instrumenten.

A24 Communiceer over preventie
Maak (de kracht van reclame zit in de herhaling) gericht communicatiebeleid over
preventie, maak er voldoende middelen voor vrij en sluit in de communicatie aan op
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c.q. betrek in de communicatie reeds bestaande instrumenten (handboeken,
Brandbrief, certificaten).

A25 Afstemmen met brandweer
Stem de voorlichting van verzekeraars en brandweer over preventie op elkaar af.
Brandweer en verzekeraar moeten voor hun beider geloofwaardigheid immers
dezelfde boodschap vertellen.

A9 Compartimenteren bevorderen
Bevorder dat het brandwerend compartimenteren om schade te beperken in een zo
vroeg mogelijk stadium wordt toegepast bij het uitwerken van plannen voor
nieuwbouw, verbouw en andere plannen binnen een bedrijf. Vraag voor dit onderwerp
niet alleen de aandacht van verzekerden en het intermediair, maar ook van de
bouwadviseurs en de brandweer.

A40 Deelname aan CIS/FISH
Verbeter de gegevensverzameling en beheer uit schadedossiers. Bevorder dat
beursverzekeraars en makelaars aan het CIS/FISH gaan deelnemen

B.  Aanbevelingen bij acceptatie

A27 Aanvraagformulier of inspectie ?
Formuleer beleid ten aanzien van de vraag wanneer risico-informatie op basis van
inspectie tot stand dient te komen en wanneer een goed en volledig ingevuld
aanvraagformulier voldoende basis voor acceptatie biedt.

A14 Industrie
Laat in verband met de grote individuele verschillen tussen de verschillende bedrijven
altijd een risicobeoordeling uitvoeren op basis van een goede inventarisatie van de
aanwezige risico’s.

A28 Inspectiecapaciteit
Stem de vereiste inspectiecapaciteit af op de behoefte aan goede risico-informatie.

A30 Risico-informatie
Structureer het verzamelen van risico-informatie en zet daarin de rol van het
intermediair helder neer. Maak gebruik van bestaande instrumenten zoals het VNAB-
vragenformulier voor industriële risico’s, horeca risico’s, vastgoed risico’s en opslag
risico’s. Een inspectierapport dient niet ouder dan 3 jaar te zijn.

A32 Certificaten NCP (zie ook A6)
Maak altijd gebruik van NCP-certificaten als communicatiemiddel over de
uitgevoerde preventiemaatregelen. De vraag om een NCP-certificaat behoort de
standaard aanpak te zijn. Dit vormt tevens een belangrijk signaal in de richting van
verzekerden en beveiligers (installateurs) dat verzekeraars preventie serieus nemen en
dat men een bepaald kwaliteitsniveau verlangt.
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A31 Verantwoordelijkheid verzekerde
Leg de verantwoordelijkheid voor preventie duidelijk neer waar hij hoort: bij de klant.
Informeer de klant daartoe over preventie, de manier van tariferen, en biedt hem de
keus: hoge premie of iets minder premie en investeren in preventiemaatregelen. Voor
goede informatie aan de klant is nodig dat de kennis over risicobeoordeling en
preventie bij het intermediair verbetert. Gerichte actie vanuit
verzekeringsmaatschappijen is hiervoor noodzakelijk. De instrumenten
(calculatiemodellen, preventie-informatie, etc) zijn in de markt voldoende
beschikbaar.

A5 Belangrijkste brandoorzaken
Besteed bij inspecties meer aandacht aan het potentiële brandgevaar van installaties
en apparaten. Vraag aan de brandweer informatie over de kansen op brandstichting,
met name als het gaat om leegstaande panden, horeca of scholen.

A16 Preventie moet
Sluit – bij het afsluiten van de verzekering en bij de controle op de naleving van
preventie-afspraken – aan bij de aanpak van de overheid rond toezicht en handhaving. 

A17 Vergunningen op orde? (zie ook A3)
Ga voor het afsluiten van verzekeringen na of de overheidsvergunningen op orde zijn.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door verzekerde een verklaring te laten
ondertekenen dat de vergunningen van de overheid in orde zijn. Het opstellen van een
clausule overheidsvergunningen dient nader te worden onderzocht. 

A26 Moraliteitsonderzoek
Formuleer beleid met betrekking tot moraliteitsonderzoek bij acceptatie.

A36 Bedrijfsschade
Breng in geval van de verzekering van bedrijfsschade duidelijk in kaart welke risico's
er in de bedrijfsactiviteiten schuilen. Analyseer daartoe het bedrijfsproces en het
toelever- en afnemerrisico.

A29 Acceptatiebeleid
Spiegel de eigen beleidsregels ten aanzien van de acceptatie aan dit rapport

A22 Keuze preventieniveau (zie ook A31)
Biedt aan verzekerde een transparante keuze tussen een bepaald premieniveau en
preventie-inspanningen. De calculatiemodellen van het Verbond van Verzekeraars zijn
daarvoor, mits juist en met kennis van zaken gebruikt, een prima instrument. 

A37 Monitoring preventie-afspraken
Organiseer structureel toezicht op het nakomen van preventieafspraken. Hiermee
wordt voorkomen dat verzekerden de indruk krijgen dat verzekeraars, zodra een polis
is afgesloten, alle aandacht voor de klant verliezen en bovendien, dat de gemaakte
preventieafspraken tussen wal en schip raken.

A42 Fraude
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Maak alertheid op fraude onderdeel van het proces. Fraudebewustzijn moet in het
proces van acceptatie en schadeafhandeling worden ingebakken.

C. Aanbevelingen bij schade

A38 Informatie aan brandweer
Koppel als verzekeraars aan de brandweer de informatie terug over de uiteindelijke
schadeomvang van de brand. Zo krijgt de brandweer beter gevoel bij brandgrootte en
schadegrootte. Dit komt de informatievoorziening naar de media en de juistheid van
statistische informatie voor het CBS ten goede.

A39 Samenwerking bij schade-afhandeling
Zie A39 onder A.a.

A40 Informatie-uitwisseling 
Zie A40 onder A.a.

A42 Fraude
Maak alertheid op fraude onderdeel van het proces. Fraudebewustzijn moet in het
proces van acceptatie en schadeafhandeling worden ingebakken.

A43 Behandelingsproces schadedossiers
Houd het behandelingsproces van schadedossiers oplossingsgericht. Kijk op niveau en
met voldoende afstand naar het dossier, probeer het behandelingsproces richting
afronding te stroomlijnen en zorg voor een oplossing. Voer als verzekeraar regie over
het dossier (case manager) en werk doelgericht toe naar afhandeling.

D. Aanbevelingen voor portefeuillebeheer

A19 Methodiek screenen portefeuille (zie ook A45)
Onderzoek of de in door de lokale overheid gebruikte methodiek van de ‘Tafel van 11’
ook is te gebruiken bij het screenen van de eigen portefeuille.

A44 Screening portefeuille
Screen de brandpolissenportefeuille op de aanwezigheid van risico-informatie voor
alle verzekerde objecten en toets of de risicobeoordeling past bij het gekozen profiel.

A47 Wijzigingen bestemming of preventie
Houd het belang in het oog van goed onderhoud van preventieve voorzieningen en op
het gevaar van het 'zo maar' doorvoeren van wijzigingen zonder de preventie aan te
passen. In de verzekeringswereld wordt verlangd dat bestemmingswijzigingen worden
gemeld. Met het oog op een goed onderhoud wordt in aanbeveling A6 gewezen op het
belang van geldige NCP-certificaten, omdat onderhoud een onderdeel van de
systematiek vormt als voorwaarde bij vernieuwing van het certificaat.
In aanbeveling A11 wordt gepleit voor het in het leven roepen van een
certificeringsregeling voor brandcompartimenten.
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II. Aanbevelingen voor de overheid

A23 Samenwerking brandweer - verzekeraars
Bevorder dat de verzekeraar meer informatie krijgt over brandweer en pro-actie,
preventie en preparatie. Voor een goede samenwerking tussen brandweer en
verzekeraars is het immers van belang dat men beschikt over voldoende kennis over
elkaars werkgebieden en taken.

A25 Voorlichting over preventie
Stem de voorlichting van brandweer en verzekeraars over preventie op elkaar af.
Brandweer en verzekeraar moeten voor hun beider geloofwaardigheid immers
dezelfde boodschap vertellen.

A33 Combineren van gegevens (zie ook A18)
Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de uitvoering van gestelde preventie-
voorwaarden beter te monitoren. Omdat verzekeraars en brandweer hetzelfde
probleem lijken te hebben moeten ook samenwerkingsmogelijkheden in het onderzoek
worden betrokken. Tot aan het ontstaan van de brand lopen de belangen van
brandweer/overheid en verzekeraars immers parallel.

A38 Informatie van verzekeraars
Vraag als brandweer terugkoppeling van verzekeraars over de uiteindelijke
schadeomvang van de brand. Zo krijgt de brandweer beter gevoel bij brandgrootte en
schadegrootte. Dit komt de informatievoorziening naar de media en de juistheid van
statistische informatie voor het CBS ten goede.

A39 Samenwerking bij schade-afhandeling
Verbeter de samenwerkingsmogelijkheden tussen overheid – private sector. Om de
kennis en schaarse capaciteit die bij overheid en private sector beschikbaar is
optimaal te kunnen benutten moet de samenwerking sterk bevorderd worden. Dat geldt
evenzeer voor de multidisciplinaire samenwerking tussen brandweer en politie. De
uitwerking van de in 2001 gestarte liaisonconstructie politie-brandweer verdient de
steun van verzekeraars.

A40 Informatie-uitwisseling bij schade
Verbeter de informatie-uitwisseling tussen publieke en private actoren. Voor
verbetering van de waarheidsvinding in schadegevallen is er een landelijke richtlijn
nodig van en voor de politie over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de
publieke en private brandonderzoekers. In het kader van moraliteitsonderzoek zouden,
ondanks privacy beperkingen e.d. en beperkingen in het kader van de Wet op de
Justitiële Documentatie, de politieregisters getoetst moeten kunnen worden op
antecedenten die verband houden met delicten uit het Wetboek van Strafrecht (o.a. de
vermogensdelicten en de delicten valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting,
verduistering en brandstichting). 

A47 Wijzigingen bestemming of preventie
Houd het belang in het oog van goed onderhoud van preventieve voorzieningen en op
het gevaar van het ‘zo maar’ doorvoeren van wijzigingen zonder de preventie aan te
passen. In de verzekeringswereld wordt verlangd dat bestemmingswijzigingen worden
gemeld. Met het oog op een goed onderhoud wordt in aanbeveling A6 gewezen op het



Rapport Grote Branden november 2002 15 van 103

 

belang van geldige NCP-certificaten, omdat onderhoud een onderdeel van de
systematiek vormt als voorwaarde bij vernieuwing van het certificaat.
In aanbeveling A11 wordt gepleit voor het in het leven roepen van een
certificeringsregeling voor brandcompartimenten.

A9 Compartimenteren
Bevorder dat het brandwerend compartimenteren om schade te beperken in een zo
vroeg mogelijk stadium wordt toegepast bij het uitwerken van plannen voor
nieuwbouw, verbouw en andere plannen binnen een bedrijf. Vraag voor dit onderwerp
niet alleen de aandacht van verzekerden en het intermediair, maar ook van de
bouwadviseurs en de brandweer.

A11 Certificaat brandcompartimenten
Zet, mede gelet op de enorme financiële waarde die de inhoud van een
brandcompartiment kan vertegenwoordigen en de kundigheid die voor het ontwerpen
van ‘goede’ brandcompartimenten en het werken met de methode BvB vereist zijn, een
certificeringsregeling op. De regeling moet voorzien in een erkenning voor
specialisten die brandcompartimenten kunnen ontwerpen en een certificaat voor een
goed ontworpen en gebouwd brandcompartiment.

A5 Brandoorzaken 
Besteed bij controles meer aandacht aan het potentiële brandgevaar van installaties
en apparaten. Verstrek de verzekeraar informatie over de kansen op brandstichting,
met name als het gaat om leegstaande panden, horeca of scholen.

A12 Bedrijfsverzamelgebouwen
Houd er bij de risicobeoordeling van bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw (een
winkelcentrum e.d.) rekening mee dat de onderlinge brandwerende afscherming tussen
de bedrijven van beperkte waarde kan zijn. Dit werkt in principe altijd
risicoverhogend. De toepassing van een automatische sprinklerinstallatie is in een
bedrijfsverzamelgebouw (winkelcentrum e.d.) altijd aan te bevelen.

A13 Scholen
Bevorder ten aanzien van het verminderen van branden in scholen niet alleen  het
installeren van inbraakalarmsystemen maar ook lokale wijkgerichte projecten die een
blijvende invloed zullen hebben op het verminderen van het aantal grote en kleine
branden in scholen.
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1. INLEIDING
Het totale schadebedrag dat branden jaarlijks veroorzaakt komt voor een groot deel voor
rekening van een beperkt aantal grote branden. De laatste jaren vertoonden de tendens dat
grote branden in aantal en schadebedrag toenamen. Voor het Verbond van Verzekeraars
vormde dit aanleiding om opdracht te geven voor een breed opgezet onderzoek door het
Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) en het Nederlands Instituut voor Brandweer en
Rampenbestrijding (Nibra). Dit rapport vormt de neerslag van het onderzoek dat door het
NCP werd uitgevoerd. Het geeft tevens inzicht in de uitkomsten van het onderzoek van het
Nibra, waarover een separaat rapport verscheen.

Hierna wordt omschreven welke opdracht NCP en Nibra kregen, wat het doel is van dit
onderzoek en hoe het onderzoek werd uitgevoerd. De in het laatste hoofdstuk vermelde
aanbevelingen zijn in de voorgaande samenvatting verkort weergegeven.

2. OPDRACHT AAN NIBRA EN NCP
Voor brandverzekeraars kenmerkten de afgelopen jaren zich door een sterk toenemende
schadelast. Daarbij waren vooral ‘grote branden’ in aantal en omvang van grote invloed. Voor
de Afdeling Brand van het Verbond van Verzekeraars vormde deze ontwikkeling aanleiding
om opdracht te geven aan het het NCP om samen met het Nibra onderzoek uit te voeren naar
‘grote branden’. 

Aan het Nibra werd gevraagd om onderzoek te doen naar de grote branden die vorig jaar
plaatsvonden door hiertoe de informatie te verzamelen bij de desbetreffende
brandweerkorpsen. Het Nibra werkte deze informatie uit in een rapport dat inzicht geeft in
veel van de factoren die van invloed waren op het ontstaan en de ontwikkeling van 69 grote
branden in 2001.
Voor het NCP vormde deze informatie een deel van de input die verwerkt werd in het
voorliggende NCP-rapport, dat verder voor een belangrijk deel is gebaseerd op informatie uit
de verzekeringswereld (zie ook hoofdstuk 4 ‘Toelichting op onderzoek en rapport’). 

3. DOEL VAN HET ONDERZOEK
Bij het verstrekken van de opdracht werd het doel van het onderzoek als volgt geformuleerd:

‘Geef  de brandmarkt inzicht in de mogelijkheden om de schade-
omvang bij Grote Branden te verminderen'

Vanuit deze doelstelling beperkt het rapport zich niet alleen tot de vraag of de frequentie en
omvang van Grote Branden zijn te verminderen. Veel meer gaat het ook om de vraag op
welke manieren verzekeraars kunnen voorkomen dat de schadebedragen van eventuele Grote
Branden in hun boeken terechtkomen. Vandaar dat het rapport uitgebreid ingaat op het
functioneren van de verzekeringsmarkt en de ontwikkelingen die zich daar de laatste jaren
hebben voorgedaan.
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4. TOELICHTING OP ONDERZOEK EN RAPPORT
Dit rapport is tot stand gekomen op basis van informatie die op verschillende manieren werd
verzameld. Door het combineren van de informatie uit de verschillende bronnen werd een
steeds consistenter beeld van de problematiek verkregen. Dat heeft ertoe geleid dat vrij
algemeen geldende conclusies konden worden geformuleerd. Hierbij moet bedacht worden
dat het gaat om een totaalbeeld, dat in individuele gevallen natuurlijk uitzonderingen kent.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is de volgende werkwijze gevolgd.

- Lijst Grote Branden
Ieder kwartaal wordt in de Brandbrief, een periodiek van het Verbond van Verzekeraars, een
lijst gepubliceerd van de grote branden die in het afgelopen kwartaal hebben plaatsgevonden.
Over de jaren 1995 tot en met 2001 zijn deze grote branden (met elk een schade van meer dan
NLG 2 miljoen - tegenwoordig meer dan € 1 miljoen) in een totaaloverzicht gebracht dat aan
een nadere analyse werd onderworpen. Over het jaar 2001 betrof het 126 grote branden met
een totaal schadebedrag van € 508 miljoen. Deze 126 branden vormden de input voor het
onderzoek dat door het Nibra werd uitgevoerd en waarvan het Nibra er uiteindelijk 69
onderzocht (zie hierna).

- Onderzoek Nibra
Het Nibra, het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, is een instituut dat
zich bezig houdt met brandweeropleidingen en onderzoek en advisering. Het Nibra ontving
opdracht om een onderzoek uit te voeren naar grote branden die in 2001 hebben
plaatsgevonden. Het Nibra verzamelde hiertoe zoveel mogelijk informatie bij de
brandweerkorpsen van de plaatsen waar deze branden plaatsvonden. De rapportage van het
Nibra over de uitkomsten van hun onderzoek zijn in dit rapport verwerkt.

- Gesprekken
Er zijn gesprekken gevoerd met 25 mensen die in verschillende functies in de
verzekeringswereld werkzaam zijn. Dit betreft mensen van een aantal verzekeraars (beurs en
provinciaal), het intermediair,  leden van NIVRE (schade experts) en NARIM (assurantie en
risk managers), Verbond van Verzekeraars, politie (brandonderzoeker), een particulier
onderzoeksbureau en een advocaat. De gesprekken werden gevoerd aan de hand van een
vragenlijstje, maar door de verschillende invalshoeken had ieder gesprek toch vaak een eigen
typerend verloop. Van ieder gesprek is een (goedgekeurd) verslag gemaakt dat als input
diende voor het uitwerken van dit rapport. Gelet op het vertrouwelijke karakter van veel van
de gesprekken zijn de gespreksverslagen niet bij dit rapport gevoegd; ze berusten bij de
opdrachtgever.

- Dossieronderzoek
Bij een achttal verzekeringsmaatschappijen werd dossieronderzoek uitgevoerd. Aan de hand
van de lijst met grote branden uit 2001 werden de acceptatie- en schadedossiers gelicht van 34
posten waar een grote brand had plaatsgevonden. In de dossiers werd nagegaan hoe het
dossier was opgebouwd, welke informatie aanwezig was en wat daarmee is gebeurd.

- Statistisch materiaal
Ieder jaar vervaardigt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de hand van
informatie van de brandweren in ons land de ‘Brandweerstatistiek xxxx’ (de letters xxxx staan
voor het betreffende jaartal). De Brandweerstatistieken 1995 tot en met 2000 zijn
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onderworpen aan een nadere analyse. Datzelfde gebeurde met de lijst van Grote Branden over
de periode 1995 tot en met 2001.

- Literatuur
Dit betreft met name artikelen in kranten en tijdschriften over grote branden en over relevante
ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt.

De verschillende onderwerpen die hiervoor beknopt zijn aangegeven, zijn in de navolgende
hoofdstukken in dit rapport nader toegelicht en omschreven. Na deze hoofdstukken, die soms
toelichtend, beschouwend en/of analyserend van aard zijn, volgt een hoofdstuk waarin
conclusies worden uitgewerkt en voorzien van aanbevelingen. De geformuleerde aanbeveling
worden in een vervolghoofdstuk gebundeld.
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5. MEER GROTE BRANDEN?
Bij de gesprekken met mensen in de verzekeringswereld bleek dat de problematiek
betreffende de stijging van het aantal grote branden door allen werd onderkend. Wel waren de
reacties meestal zeer verschillend, met name omdat ze werden ingegeven door de functie die
men in de verzekeringsbranche vervult en de manier waarop men ermee te maken heeft. Ze
varieerden van: ‘Grote branden horen erbij’ tot meer genuanceerde antwoorden, waarbij
gewezen werd op de verschillende ontwikkelingen die hierbij een rol spelen, zoals:

- tegenwoordig is er een ruimere dekking met een laag eigen risico.

- de groei is niet alleen het gevolg van een groeiende economie, maar vooral van een
veranderde economie. Het aantal industriële bedrijven is afgenomen en het aantal
dienstverlenende bedrijven flink gegroeid. Dit heeft gevolgen gehad voor de schade-
omvang bij een grote brand. Bij dienstverlenende bedrijven, bijvoorbeeld in de telecom-
sector, kan de bedrijfsschade een gigantische omvang aannemen.

- door de concentratie in de industrie – bepaalde producten worden steeds vaker
geproduceerd door slechts één zeer gespecialiseerd productiebedrijf – nemen de
bedrijfsschades ook daar steeds grotere omvang aan.

De verschillende antwoorden leidden tot het volgende overzicht van verklaringen van de
ondervraagden voor de stijging van grote branden in aantal en omvang. In volgorde van
belangrijkheid:

Toegenomen waardeconcentratie
- vergroting van de (financiële) waarde onder één dak
- waarde per m3 is gestegen (bijv. elektronica en high tech producten)
- waarde per m2 gestegen (hoger stapelen, hoger bouwen, high tech machinerieën)

Hogere vuurbelasting
- de vuurbelasting is tegenwoordig veel hoger (bijv.: toegenomen gebruik van kunststof)
- de eisen voor het isoleren van gebouwen zijn verhoogd, waardoor er tegenwoordig meer

isolatiemateriaal wordt toegepast (en dus meestal ook: meer brandbaar isolatiemateriaal)

Onvoldoende preventiemaatregelen
- de beveiliging van – de steeds groter wordende – objecten heeft geen gelijke tred

gehouden met de toename van de risico’s en de grootte van het als één brandcompartiment
te beschouwen gebied (te weinig aandacht voor preventie)

- de concurrentie in de verzekeringsmarkt, waarbij verzekeraars stuurden op omzet, heeft
tot gevolg gehad dat premies steeds lager werden, waardoor de terugverdientijd van
preventieve- en (automatische) brandblusvoorzieningen veel te lang werd (gevolg: niet
investeren in preventie)

Toename bedrijfsschades
- het aantal dienstverlenende bedrijven neemt toe en dergelijke bedrijven kenmerken zich

door bedrijfsschades die hoger kunnen uitpakken
- in de industrie komen meer gespecialiseerde bedrijven en ook daar is de bedrijfsschade

hoger
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Duurdere en kwetsbare productiemachines
- concentratie en centralisatie door bedrijven van opslag en productie (bijv.: bij het

wegvallen van één unieke machine is er veel bedrijfsschade)
- huidige hoogwaardige machinerieën en (elektronische) besturingen zijn veel gevoeliger

voor rook, roet en agressieve dampen; deze veroorzaken ernstige schade en worden met
name geproduceerd bij verbranding van kunststoffen die juist in toenemende mate worden
toegepast

Gebouwen groter en complexer
- schaalvergroting van nieuwe objecten
- concentratie van gebouwen tot één gebouw (bijv. winkels in winkelcentrum)
- de bebouwingsdichtheid neemt toe (dure grond, minder grond)

Claimgedrag
- tegenwoordig is de dekking ruimer en het eigen risico lager
- in bedrijven waar rookgevoelige producten worden vervaardigd en opgeslagen, zoals

levens- en geneesmiddelen, leidt zelfs een relatief kleine brand tot afkeuring van de
producten en dus tot een hoge schade met vaak ook nog een behoorlijke bedrijfsschade

Overheidsvoorschriften worden niet nageleefd
- de brandwerende scheidingswanden die op last van de overheid in grote panden worden

aangebracht zijn gericht op de veiligheid van personen (vluchten) en niet op het beperken
van schade tot één brandcompartiment. Met andere woorden: te geringe brandweerstand
om branddoorslag/overslag te voorkomen

- gebrek aan regelgeving voor brandbare buitenopslag (waardoor brandoverslag)

Onvoldoende kennis
- bij het onderwerp ‘compartimenteren’ heeft de brandweer niet altijd voldoende kennis bij

het stellen van bouwkundige eisen, terwijl men ter compensatie vaak een automatische
brandmeldinstallatie eist, die wel wat tijdwinst oplevert bij ontvluchten/brandbestrijden,
maar, in gebouwen met een hoge brandlast en snelle brandvoortplanting, meestal geen
schade beperkt

- de moderne organisatievorm van verzekeringsbedrijven is sterk gericht op efficiency,
klantgerichtheid en sturing op omzet; in diverse gevallen heeft dit geleid tot een gebrek
aan kennis over preventie; gevolg is onder andere dat te weinig preventie-eisen worden
gesteld c.q. dat de communicatie over preventie bemoeilijkt wordt

Economische klimaat
- er is een relatie tussen de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de eigen onderneming en

het economische klimaat. In tijden van meewind is een ondernemer uit trots over zijn
bedrijf alerter op de orde en netheid in het bedrijf. Hij is sneller geneigd om ook buiten
bedrijfsuren nog even naar ‘de zaak’ te gaan. Dit betekent tevens dat er meer toezicht is op
het bedrijfspand, en dat kleine brandjes sneller zullen worden ontdekt. En elke grote brand
is als kleine brand begonnen.
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6. WAT IS EEN GROTE BRAND ?
De brandweer in ons land maakt (meestal) na iedere ontvangen brandmelding een rapport op
voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat hieruit de jaarlijkse
‘Brandweerstatistiek’ samenstelt.
Uit deze CBS-gegevens blijkt, dat er in ons land jaarlijks ruim 15.000 branden plaatsvinden in
gebouwen. Dat zijn er gemiddeld ruim 40 per dag. Veel van die branden blijven beperkt van
omvang, maar volgens het CBS wordt ongeveer 1 op de 10 branden een ‘grote’ brand:
gemiddeld dus ca. 1500 per jaar ofwel 4 per dag!

In de CBS-gegevens is het ten aanzien van de vraag of het een kleine of een grote brand
betreft, van belang of er na de eerste uitruk van één of twee brandweervoertuigen met
getrainde bemanning, nog aanvullende assistentie nodig was om de brand onder controle te
krijgen. In de meeste gevallen is verdere assistentie niet of nauwelijks nodig en blijven de
gevolgen van de brand beperkt, al kan het wel zo zijn dat er ook bij een kleine brand
slachtoffers te betreuren zijn. Dat zijn de branden die op de betrokkenen veel indruk maken en
die ook in de publiciteit terecht komen.

Berichten over branden worden vaak afgesloten met de vermelding dat de omvang van de
schade nog niet bekend is. Dat komt omdat het na een brand meestal enige tijd kost om de
juiste omvang van de schade vast te stellen. In de brandrapporten kan de brandweer daarom
niet altijd de juiste bedragen opnemen. Om dit zo goed mogelijk te corrigeren, voert het CBS
een correctie door de grote branden, waarvoor de Brandbrief van het Verbond van
Verzekeraars wordt geraadpleegd. Dat gebeurt in het jaar na het kalenderjaar waarvoor de
betreffende Brandweerstatistiek wordt gemaakt en hoewel voor sommige branden het
uiteindelijke schadebedrag ook dan nog niet definitief is vastgesteld, leidt deze aanpak naar de
mening van het CBS tot een tamelijk realistisch beeld.
Ter illustratie van de omvang van de bedragen waarbij het hierom gaat, volgt hierna een
overzicht van de schadebedragen tengevolge van branden in gebouwen over een vijftal jaren.

Jaar Schade door branden
in gebouwen
( x  € 1 miljoen)

1996 485
1997 493
1998 492
1999 501
2000 656

bron: CBS

 

Een (brand)verzekeraar dient alle schade ten gevolge van een brand uit te keren, voor zover
deze schade valt onder de dekking van een afgegeven verzekeringspolis. Het is daarom geen
wonder dat de verzekeraar met andere ogen naar een brand, laat staan een ‘grote brand’, kijkt
dan de brandweer. Voor de verzekeraar is het begrip ‘grote brand’ altijd gerelateerd aan de
omvang van de schade, direct en indirect,  die de brand veroorzaakt. En om die reden spreekt
de brandverzekeraar net zo makkelijk over ‘grote brand’ als over ‘grote schade’, waarmee in
de meeste gevallen hetzelfde wordt bedoeld.

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat het begrip ‘grote brand’ verschillende
betekenissen kan hebben, die afhankelijk zijn van de invalshoek van de beschouwer. In dit
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rapport gaat het met name om de invalshoek van de brandweer en van de verzekeraar en heeft
het begrip ‘grote brand’ dus in ieder geval twee betekenissen:

- voor de brandweer: een grote brand is een brand die de inzet vergt van meerdere
brandweereenheden en die een relatief grote omvang bereikt;

- voor verzekeraars: een grote brand is een brand die een grote financiële schade tot gevolg
heeft, waarbij de financiële schade betrekking kan hebben op zowel de directe materiële
schade als op de daarop volgende bedrijfsschade.

In aanvulling op de definitie voor verzekeraars kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt,
die betrekking hebben op de financiële ondergrens en op het aspect van verzekeren.

In de ‘Brandbrief’, een informatiebulletin voor brandverzekeraars, wordt als ondergrens voor
een ‘grote brand’ het bedrag van € 907.560,= (voorheen NLG 2 miljoen) aangehouden. Het is
een arbitrair bedrag, dat tegenwoordig natuurlijk net zo goed op € 1 miljoen kan worden
gesteld.
Een bovengrens voor een ‘grote brand’ is er eigenlijk niet, al hebben de calamiteiten in de
afgelopen jaren wel geleerd dat een grote brand tegenwoordig schadebedragen met zich mee
kan brengen van € 100 miljoen of meer.
De paragraaf ‘De Brandbrief’ gaat nader in op de kwartaaloverzichten van grote branden en
op de vraag welke patronen hierin zijn te onderkennen.

Gelet op het doel van dit rapport (brandverzekeraars inzicht geven in de mogelijkheden om de
schade-omvang bij grote branden te verminderen), maakt het voor een verzekeraar veel uit of
een grote brand plaatsvindt in een verzekerd object of juist niet. Voor de verzekeraar zijn er
daardoor twee (hoofd)mogelijkheden om de schade-omvang bij grote branden te verminderen.
Bij het afsluiten van een verzekeringscontract bestaat er (in principe) immers de mogelijkheid
om een object waarin een grote brand zou kunnen plaatsvinden:
- niet in de boeken op te nemen (niet te verzekeren);
- te verzekeren onder het stellen van adequate preventieve maatregelen (dat wil zeggen:

maatregelen die een eventuele brand afdoende beperken of voorkomen).
In verband hiermee besteedt het rapport niet alleen aandacht aan ‘grote branden’ op zich,
maar vooral ook aan het aspect ‘verzekeren’ in relatie tot potentiële grote branden. Dit gebeurt
onder andere in de paragrafen ‘De brandverzekeringsmarkt’ en ‘Acceptatie en technische
inspectie’.
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7. DE BRANDBRIEF
Op 1 februari 1982 verscheen een nieuwe publicatie onder de naam Brandbrief als
informatiebulletin van de Vereniging van Brandassuradeuren en onder redactie van de
Stuurgroep Verzekeringstechniek.
De Brandbrief vestigt in kort bestek de aandacht van brandverzekeraars op opmerkelijke
onderwerpen. Een steeds terugkomend onderwerp betrof de kwartaaloverzichten van ‘grote
branden’. Dit zijn branden met een schade van meer dan NLG 2 miljoen (respectievelijk
€ 907.560,=). De bedoeling was om de verzekeringsmarkt informatie te verstrekken over het
fenomeen ‘grote branden’ en om telkens weer een attentiesignaal af te geven. 
In de afgelopen 20 jaar is het bedrag van € 907.560,= niet aan de geldontwaarding aangepast.
Dit leidt tot de kanttekening dat de grens voor het kwalificeren van een grote brand gedaald is,
waardoor er theoretisch anno 2002 meer incidenten als grote brand zouden kunnen worden
gekwalificeerd dan in 1982. Deze omstandigheid is op het onderzoek echter niet van invloed
omdat de vraagstelling geen kwantitatief maar kwalitatief karakter heeft.

In de kwartaaloverzichten worden van iedere grote brand vier gegevens vermeld: datum,
plaats, soort object en schadebedrag. Hierbij kunnen enkele kanttekeningen worden gemaakt.
- De informatie over grote branden komt niet alleen uit de krant (grote branden krijgen

hierin altijd wel aandacht), maar met name van verzekeraars en expertisebureaus. Het
gebeurt daardoor zelden dat een grote brand aan de aandacht van de redactie ontsnapt. De
overzichten zijn daardoor eigenlijk altijd compleet.

- De weergave van het soort object waarin de grote brand plaatsvond, is niet altijd
eenduidig. Gebruikt worden termen die in de verzekeringswereld gangbaar zijn.

- De publicatie van ieder kwartaaloverzicht vindt zo spoedig mogelijk plaats na het einde
van ieder kwartaal. Het betekent dat men direct na afloop van een kwartaal veel moeite
moet doen om de schadebedragen te achterhalen, want juist bij grote branden is niet altijd
direct bekend hoe hoog de schade zal uitpakken. Over het algemeen lukt het echter steeds
weer om tot een goede indicatie te komen. Dat sluit echter niet uit dat, bijvoorbeeld één of
twee jaar later, de definitieve schaderegeling tot een andere uitkomst kan leiden. Dit leidt
achteraf niet tot een correctie van de opgegeven bedragen.

Aan de hand van de kwartaaloverzichten van de jaren 1996 tot en met 2001 kan, voor wat
betreft het aantal grote branden en de schade die daardoor ontstond, het volgende beeld
worden gegeven. Uit het overzicht blijkt dat het aantal grote branden ieder kwartaal sterk kan
verschillen, maar per jaar meestal niet meer dan 100 bedraagt. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het jaarlijkse aantal branden vanaf 1997 telkens een opgaande lijn vertoont.

Alle bedragen x € 1 miljoen
Jaar 1e Kwart. 2e Kwart. 3e Kwart. 4e Kwart. Totaal

aantal Schade aantal Schade aantal Schade aantal Schade aantal Schade
1996 22 59 22 88 26 151 19 114 89 412
1997 27 80 16 53 16 60 23 90 77 283
1998 21 91 25 97 19 64 21 56 86 308
1999 22 53 26 66 25 131 22 50 95 300
2000 35 109 25 433 20 47 17 58 97  647
2001 34 170 31 119 35 152 26 67 126 508

De 570 grote branden over de periode 1996 tot en met 2001 geven een goed beeld van de
frequentie waarin bepaalde objecten worden getroffen door een grote brand. Hieruit kan een
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overzicht gehaald worden van objecten die het meest getroffen worden door een grote brand.
In het volgende overzicht zijn ze gesorteerd naar de totale schade-omvang per soort object.

 Grote Branden naar totale schade-omvang per soort object (1996 t/m 2001)
No. Soort object Aantal

branden 
Totale
schade
 x € 1 mln 

Gemiddelde
schade
 x € 1 mln

1. Industrie 154 691 4,5
2. Scholen 59 128 2,2
3. Verzamelgebouwen 24 108 4,5
4. Hotels / restaurants 22 91 4,1
5. Opslag / stalling 23 73 3,2
6. Winkelcentra / winkels 30 71 2,4
7. Recycling / afvalverwerking 19 71 3,7
8. Meubeltoonzalen / -handel 16 54 3,4
9. Kantoren 11 17 1,5
10. Overige 212 1.154

In aansluiting op het voorgaande kunnen de volgende vier categoriën genoemd worden waar
de meeste grote branden plaatsvinden:

1. Industrie (productie, opslag)
2. Winkels (en winkelcentra)
3. Scholen
4. Horeca

Deze top-vier komt praktisch gesproken overeen met de uitkomst van het Nibra-onderzoek,
waarbij werd vastgesteld dat in het jaar 2001 de meeste grote branden voorkwamen in:

1. Industriegebouwen (49%)
2. Bijeenkomstgebouwen (waaronder winkels) (23%)
3. Onderwijsgebouwen (9%)
4. Overige gebouwen (19%)

De laatste jaren laten de grote branden naar jaarlijks aantal en totaal schadebedrag een stijging
zien. Om hierin enig inzicht te verkrijgen dient de volgende tabel. Voor de jaren 1995 tot en
met 2001 is nagegaan in welke frequentie bepaalde schadebedragen voorkwamen, door de
schadebedragen in te delen in drie categorieën. Dit zijn de grote branden met een schade van :
1. € 1 tot 5 miljoen (in 7 jaar zijn dat er 559)
2. € 5 tot 10 miljoen (in 7 jaar zijn dat er 61)
3. meer dan € 10 miljoen (in 7 jaar zijn dat er 50)

Frequentie schadebedragen (alle schadebedragen x € 1 miljoen) 
Jaar Totaal Onderverdeling naar omvang x € 1 miljoen

Aantal Schade 1tot 5 5 tot 10 > 10
Aantal Schade Aantal Schade Aantal Schade

1995 100 263 89 150 5 36 6 77
1996 89 412 71 157 7 50 11 205
1997 77 283 64 143 6 42 7 98
1998 86 308 69 135 9 54 8 119
1999 95 300 82 155 11 74 2 71
2000 97 647 79 158 12 83 6 406
2001 126 508 105 194 11 77 10 237
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Door de cijfers uit de tabel weer te geven in een drietal grafieken, ontstaat een beeld van de
ontwikkelingen in de afgelopen jaren.
De eerste grafiek laat het totale schadeverloop door grote branden zien in de jaren 1995 tot en
met 2001. Duidelijk is af te lezen dat het schadeverloop zeer wisselend is, maar over het
algemeen een stijgende tendens vertoont.
In de tweede en de derde grafiek zijn de totale schadebedragen weergegeven van de branden
met een schade van meer dan € 10 miljoen  resp. tussen € 1 en 10 miljoen.
Uit de tweede grafiek blijkt dat de schade door branden van meer dan € 10 miljoen sterk
verschilt per jaar en vooral de laatste jaren enorme uitschieters laat zien.
De derde grafiek laat zien dat zowel de branden met een schade van € 1 tot 5 miljoen als de
branden met een schade van € 5 tot 10 miljoen een vrij constante ontwikkeling in het verloop
van de totale schade laten zien. In beide gevallen is sprake van een stijging, die voor ongeveer
de helft verklaard kan worden uit een jaarlijkse geldontwaarding van ca. 5% en voor de
andere helft uit een groei van het aantal van deze branden vanaf  1997.
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Grafiek 3: Totale schade bij
objectschade < €  10 mio
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8. DE BRANDWEERSTATISTIEK VAN HET CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vervaardigt jaarlijks een overzicht van
gegevens over branden in de Brandweerstatistiek. Dit gebeurt op basis van gegevens die door
de brandweer na iedere brandmelding worden verzameld. Daarom is het goed om de in een
andere paragraaf vermelde informatie over ‘grote branden’ op basis van de overzichten uit de
Brandbrief  te plaatsen tegen de achtergrond van CBS cijfers.

Omrekening naar Euro's
In dit rapport worden alle bedragen weergegeven in Euro's. Om die reden zijn de bedragen die
in de Brandweerstatistieken van de voorgaande jaren nog in guldens werden weergegeven,
omgerekend naar Euro's. Dit leidt in sommige gevallen tot andere afrondingen, maar dat is
geen bezwaar om een inzicht te krijgen in de orde van grootte van de bedragen.

Aantal branden
Uit de CBS-statistieken over de jaren 1996 tot en met 2000 (de Brandweerstatistiek 2001 is
nog niet verkrijgbaar) blijkt dat het aantal brandmeldingen de afgelopen jaren circa 90.000 per
jaar bedroeg. Een flink percentage daarvan bleek loos alarm te zijn, zodat het aantal gevallen
dat er werkelijk brand was, ongeveer 48.000 per jaar bedroeg. Dit betrof zowel branden buiten
gebouwen als branden binnen gebouwen, waarbij die laatste categorie nog weer wordt
onderverdeeld in schoorsteenbrand, kleine binnenbrand en grote binnenbrand. In de
navolgende tabel zijn de gegevens weergegeven over de jaren 1996 tot en met 2000.

Aantal brandmeldingen (CBS)
1996 1997 1998 1999 2000

Loos alarm 37.100 40.400 41.500 40.800 45.700
Buitenbrand 37.400 32.600 27.800 32.500 30.400
Schoorsteenbrand 2.500 1.800 1.800   1.700 1.700
Kleine binnenbrand 13.700 13.600 13.000 12.400 12.400
Grote binnenbrand 1.600 1.400 1.400 1.500 1.500
Totaal 92.300 89.800 85.500 88.900 91.700

Het aantal buitenbranden is ongeveer twee keer zo groot is als het aantal binnenbranden. Bij
de buitenbranden gaat het niet alleen om branden in de natuur (berm-, bos- en heidebranden),
maar vooral om branden in afval. En dan zowel los afval als afval in containers en
afvalbakken. Het aantal branden in afvalcontainers stijgt ieder jaar en de vraag hoe het
mogelijk is dat er brand ontstaat in een afvalcontainer, is eenvoudig te beantwoorden: volgens
het CBS wordt minstens driekwart (75%) van deze branden aangestoken. Dat zijn dus meer
dan 12.000 gevallen van brandstichting, vandalisme en spelen met vuur.

Aantal buitenbranden naar object (CBS)
1996 1997 1998 1999 2000

Afval, los en in containers 15.100 16.700 15.000 16.800 16.500
Branden in de natuur 11.700 5.000 3.000 5.000 3.100
Branden in auto’s 5.900 6.000 4.900 6.000 6.000
Overige branden 4.700 5.000 4.900 4.700 4.800
Totaal 37.400 32.700 27.800 32.500 30.400

De meeste branden binnen gebouwen vinden plaats in woongebouwen. Dat is niet
verwonderlijk, want daar zijn er veel van. In de overige gebouwen verschilt het aantal
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branden sterk naar de functie van de gebouwen. De aanduiding van de functies van gebouwen
komt niet geheel overeen met de benamingen die worden gebruikt in de Brandbrief voor de
grote branden. Het is daarom slechts in hoofdlijnen mogelijk om een vergelijking te maken
tussen de aantallen volgens CBS en volgens de Brandbrief. Om die reden worden hierna het
totaal aantal branden gegeven voor: woongebouwen, industrie, scholen en
bijeenkomstgebouwen. Bij de top-10 van grote branden volgens de Brandbrief komen
woongebouwen niet voor, maar staan industrie en scholen bovenaan.

Aantal binnenbranden naar object (CBS)
1996 1997 1998 1999 2000

Woningen 8.800 9.000 8.200 8.100 7.900
Industrie 1.600 1.500 1.400 1.400 1.500
Bijeenkomst (w.o. winkels) 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000
Scholen 300 400 300 300 300
Kantoor 400 400 400 300 400
Overige binnenbranden 3.100 2.600 3.000 2.800 2.800
Totaal 15.300 15.000 14.400 13.900 13.900

De schade die door binnenbranden ontstaat, verschilt ook nog al per gebouwfunctie. Het
navolgende overzicht laat zien dat de grootste schade ontstaat in de industrie, vervolgens in
woongebouwen, bijeenkomstgebouwen, scholen en kantoren. 

Binnenbranden naar object en schadebedrag (x € 1 miljoen) (CBS)
1996 1997 1998 1999 2000

Industrie 237 242 248 284 298
Woningen 103 85 83 90 89
Bijeenkomst (w.o. winkels) 77 86 68 54 185
Scholen 14 30 38 15 34
Kantoor 15 15 7 15 12
Overige binnenbranden 39 35 48 43 38
Totaal 485 493 492 501 656

 
De schadebedragen die het CBS in de Brandweerstatistiek vermeldt, zijn niet altijd afkomstig
van de brandweer. Zo komt het voor dat de brandweer geen schadebedrag opgeeft of dat bij
grote branden het schadebedrag nog nader wordt onderzocht. In het eerste geval maakt het
CBS een schatting van het schadebedrag, in het tweede geval vindt een ophoging plaats nadat
de bedragen geverifieerd zijn bij de brandweer en getoetst aan de overzichten van grote
branden in de Brandbrief. CBS stelt dat het daardoor aannemelijk is dat alle branden met
grote schade bij het CBS bekend zijn. Uit de gegevens blijkt dat het aantal grote branden
ongeveer 1% bedraagt van het totale aantal branden in gebouwen, maar dat de schade die
deze branden veroorzaken ongeveer 50% bedraagt van het totaal.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van het aantal grote en kleine branden, maakt het CBS
een onderscheid naar schadeklasse en geeft daarbij de aantallen en schadebedragen. Het
navolgende overzicht geeft daarvan een bewerking over de periode 1996 tot en met 2000,
waarbij de bedragen zijn omgerekend naar euro’s. De schadeklassen zijn niet omgerekend,
maar hebben op de volgende manier een nummer gekregen:
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Schadeklasse nr.: was schadeklasse
1 tot  NLG 100.000
2 van NLG 100.000 tot NLG 500.000
3 van NLG 500.000 tot NLG 1.000.000
4 van NLG 1.000.000 en meer

De branden die volgens de Brandbrief  behoren tot de ‘grote branden’, vallen in de
schadeklasse 4 van het CBS. Daarbij ligt de ondergrens volgens de Brandbrief op NLG 2
miljoen en in schadeklasse 4 op NLG 1 miljoen. In schadeklasse 4 vallen dus ook de branden
met een schade tussen NLG 1 en 2 miljoen (circa EUR 0,5 en 1 miljoen). Een volledige
vergelijking is daardoor op grond van de hierboven gegeven getallen niet goed te maken. Wel
is duidelijk af te lezen dat het totale schadebedrag in de schadeklasse 4 elk jaar een stijging te
zien geeft.

Branden met schade per schadeklasse (CBS)
(aantallen x 1.000; schadebedragen x  € 1 miljoen)

1996 1997 1998 1999 2000
Schadeklasse aant schade aant schade aant schade aant schade Aant schade

1 24,3 130 23,8 118 22,6 116 24,4 136 21,2 128,0
2 1,3 116 1,1 93 1,1 93 1,3 105 1,0 100,6
3 0,2 47 0,2 51 0,2 46 0,1 37 0,1 46,7
4 0,1 268 0,1 291 0,1 300 0,2 314 0,1 447,6

Totaal 25,9 561 25,2 553 24,0 555 26,0 592 22,4 723,0

Wanneer de cijfers van de schadeklassen 1, 2 en 3 worden samengevoegd en worden
vergeleken met de cijfers van schadeklasse 4, blijkt dat de grote schades de afgelopen jaren
een constante stijging hebben doorgemaakt in tegenstelling tot de lagere schadeklassen. De
navolgende tabel, die een bewerking is van de voorgaande, geeft hiervan een beeld.

Branden met schade per schadeklasse (CBS)
(aantallen x 1.000; schadebedragen x  € 1 miljoen)

1996 1997 1998 1999 2000
Schadeklasse aant schade aan schade aant schade aant schade aant schade

1, 2, 3 25,8 293 25,1 262 23,9 255 25,8 278 22,3 275,4
4 0,1 268 0,1 291 0,1 300 0,2 314 0,1 447,6

Totaal 561 25,2 553 24,0 555 26,0 592 22,4 723,0
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9. OVERHEID EN BRANDVEILIGHEID
Op het gebied van de brandveiligheid speelt de overheid een belangrijke rol. De basis
daarvoor is te vinden in diverse wetten, die tezamen een uitgebreid pakket aan regelgeving
voor de brandveiligheid opleveren. Zo is er vanuit de Woningwet de regelgeving in het
Bouwbesluit, die onder meer betrekking heeft op de brandveiligheid van gebouwen. De wet
Milieubeheer  stuurt regelgeving aan die zich richt op het voorkomen van gevaar, schade en
hinder voor de omgeving. De Arbowet stelt via het Arbobesluit regels voor veilig werken.
Bedrijven en instellingen moeten zich, net als eenieder, aan genoemde regelgeving houden en
aangenomen mag worden dat een en ander een grote rol speelt ten aanzien van het ontstaan of
het voorkomen van grote branden. In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op een
aantal onderwerpen die nauw samenhangen met de overheidsregelgeving en het ontstaan van
grote branden.

Vergunningen van de overheid
Bij de grote calamiteiten van de afgelopen jaren is onder meer door de commissies Oosting en
Alders uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop werd omgegaan met de
regelgeving van de overheid. De omvangrijke rapportages leidden tot vrijwel uniforme
conclusies: zowel bij de rampen in Enschede en Volendam als bij de grote brand in het
complex De Bonte Wever was er veel mis met de vergunningen c.q. de manier waarop
tegemoet werd gekomen aan de vereiste preventieve voorzieningen. Met andere woorden: er
klopte veel niet. In de rapportages is uitgebreid ingegaan op de rol van de gemeenten en de
gemeentelijke diensten en op de manier waarop de bedrijven omgingen met de regelgeving.

Mede naar aanleiding van de bevindingen bij voornoemde calamiteiten, hebben diverse
onderzoeken plaatsgevonden naar de manier waarop in ons land wordt omgegaan met de
overheidsregelgeving. De resultaten van deze onderzoeken zijn eigenlijk steeds gelijk: de
overheid en met name de gemeenten lieten steken vallen en veel van de vergunningaanvragers
(de bedrijven) lichtten de hand  met de regelgeving.
Ter illustratie volgen hierna enkele voorbeelden van onderzoeken die werden uitgevoerd met
een korte toelichting op de resultaten.

Gebruiksvergunning
Het instrument van de ‘gebruiksvergunning’, dat met name gericht is op een (brand)veilig
gebruik van gebouwen,  bestaat al heel wat jaren. In de Model Bouwverordening van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die door de meeste gemeenten de basis vormt
voor de gemeentelijke bouwverordening, is geregeld dat er niet alleen een vergunning moet
zijn om te mogen bouwen of slopen. Voor bepaalde gebouwen moet er ook een vergunning
zijn om ze te mogen gebruiken. Het gaat hierbij om gebouwen waarin meer dan een bepaald
aantal mensen verblijven, waarbij het aantal afhankelijk is van de mate van zelfredzaamheid
en de slapende of wakende toestand van deze mensen, of bij de aanwezigheid van bepaalde
gevaarlijke stoffen. Een gebruiksvergunning is dus bijvoorbeeld nodig voor: grote kantoren,
veel horecabedrijven, instellingen in de gezondheidszorg en ook voor bepaalde industriële
bedrijven.

Uit het Quick Scan onderzoek van het Nibra voor de commissie Alders is gebleken dat, op
enkele na, de meeste gemeenten het instrument van de gebruiksvergunning niet toepasten. Er
wordt nu hard gewerkt om deze omissie ongedaan te maken en om de achterstand in het
verstrekken van gebruiksvergunningen weg te werken. Dat gemeenten geen
gebruiksvergunningen verstrekten wil overigens niet zeggen dat men in het geheel geen
controle uitoefende op een brandveilig gebruik van gebouwen. Veel gemeenten maken er een



Rapport Grote Branden november 2002 31 van 103

 

gewoonte van om bijvoorbeeld door de brandweer periodieke controles uit te laten oefenen in
gebouwen waar het brandrisico voor het aanwezige publiek dit rechtvaardigt. Dit betreft
bijvoorbeeld bepaalde horecabedrijven en andere publieksgebouwen.

Wellicht ten overvloede:
Het instrument van de gebruiksvergunning, die het brandveilig gebruik van bepaalde
gebouwen regelt, en de periodieke controles richten zich met name op gebouwen waarin
grotere aantallen mensen verblijven. Ze zijn lang niet altijd van toepassing op de gebouwen
waarin grote branden kunnen plaatsvinden

Opslag gevaarlijke stoffen
De milieuregelgeving stelt onder andere eisen aan bedrijven waar gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn. Dergelijke bedrijven moeten dus niet alleen in het bezit zijn van een
bouwvergunning en eventueel een gebruiksvergunning, maar ze moeten ook over een
milieuvergunning beschikken en dus, wellicht het belangrijkste, voldoen aan de vereiste
preventieve maatregelen.

Voor de brandbeveiliging van bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, zijn ruim tien jaar
geleden richtlijnen vervaardigt onder de aanduiding CPR 15. Er zijn er drie, uitgaande van de
hoeveelheid opslag, die aangeduid worden als:
- CPR 15-1 (minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen) 
- CPR 15-2 (meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen)
- CPR 15-3 (voor opslag bestrijdingsmiddelen in emballage)

De Inspectie Milieuhygiëne (IMH) van het ministerie van VROM voerde in het jaar 2000 bij
een aantal bedrijven een onderzoek uit naar de naleving van de Wet milieugevaarlijke stoffen
en de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage op basis van de CPR 15-2.
De uitkomsten van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport ‘Handhavingsactie
opslag gevaarlijk stoffen’ van april 2001.

Bij de toetsing aan de CPR 15-2 werd geconstateerd dat bij tweederde van de bedrijven de
zaak niet in orde was. Bij ongeveer de helft van deze bedrijvende was de opslag van
gevaarlijke stoffen volstrekt ontoereikend en bij de andere helft werd het naleefgedrag als
onvoldoende beoordeeld.
Bij de controle op de naleving van de Wet gevaarlijk stoffen werd geconstateerd dat bij
eenderde van de bedrijven de naleving (volstrekt) onvoldoende was. 
Het hoeft geen betoog dat inmiddels in alle gevallen maatregelen zijn getroffen die tot
verbetering hebben geleid.

Bij de bedrijven die niet voldeden aan de CPR 15-2 werden met name geconstateerd dat de
volgende voorzieningen ontbraken:
- deugdelijke brandpreventieve voorzieningen
- automatische blussystemen
- vloeistofdichte vloeren
In de gesprekken met betrokkenen kwam naar voren dat de CPR 15-richtlijnen als weinig
toegankelijk werden ervaren en dat ze lastig te interpreteren waren. De bedrijven ervoeren
daarbij dat in hun contacten met het bevoegde gezag bleek dat er bij dat bevoegde gezag
onvoldoende inhoudelijke kennis aanwezig was. De brandweer was daarbij overigens vaak
niet betrokken, omdat de rol van de brandweer niet wettelijk is vastgelegd in de
milieuregelgeving.
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Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van brandbeveiligingssystemen werd bemoeilijkt
door het ontbreken van eenduidige certificering (behalve voor sprinklers).

Organisatie bouw- en woningtoezicht
In het jaar 2001 heeft VROM-Inspectie (voorheen Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie
van VROM) bij een aantal gemeenten onderzoek verricht naar de uitvoering van de
bouwregelgeving en dus naar de manier waarop het bouw- en woningtoezicht wordt
uitgeoefend. Dit onderzoek maakte deel uit van een totaalonderzoek, waarbij alle gemeenten
voor 2004 zullen zijn onderzocht.
Het onderzoeksrapport werd voorjaar 2002 gepubliceerd, waarbij als uitkomst werd vermeld
dat het bouwtoezicht bij de meeste gemeenten ‘matig’ georganiseerd is en bij een kwart zelfs
onder de maat is.
Bij het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen de (papieren) toetsing van de
bouwplannen voor de start van de bouw en de toetsing op de bouwplaats tijdens de bouw.
De toetsing voor de bouw werd door de meeste gemeenten als moeilijk uitvoerbaar ervaren,
waarbij als redenen werden genoemd de omvang en de complexiteit van het Bouwbesluit.
Toch werd er door de gemeenten meer voor de bouw getoetst dan tijdens de uitvoering van de
bouw. Dit laatste werd als ‘onvoldoende ‘ beoordeeld.
In de slotconclusies van het rapport werd vermeld dat de uitkomsten van het onderzoek niet
afweken van eerdere onderzoeken in voorgaande jaren en dat een ontwikkeling ten goede in
de uitvoering van de bouwregelgeving nog niet viel te constateren. Latere onderzoeken zullen
moeten uitwijzen dat inmiddels getroffen maatregelen tot verbetering leiden. VROM-
Inspectie zal zich hiertoe actiever opstellen en zich niet alleen richten op de gemeenten, maar
ook op de individuele bedrijven die primair verantwoordelijk zijn voor het nakomen van de
overheidsregels.

Veranderingen anno 2002
Voor de overheid betekent het voorgaande dat er op het ogenblik allerlei veranderingen zijn
en worden aangebracht op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Dit proces is
nog niet afgelopen, want er moeten bijvoorbeeld veel nieuwe mensen worden ingezet, die nog
een opleiding moeten ontvangen en ervaring moeten opdoen.
Voorlopig is het dus nog niet zo dat, bijvoorbeeld ten aanzien van het verzekeren, er vanuit
gegaan kan worden dat elk bedrijf of instelling nu voortaan alle benodigde vergunningen op
orde zal hebben. (En mocht dat wel zo zijn, dan is daarmee niet de garantie ontstaan dat er
geen schade zou kunnen ontstaan. Maar het kan wel een minimale vereiste genoemd worden.)

Hierna volgen een aantal voorbeelden van de manier waarop de overheid thans bezig is om tot
verbetering van de brandveiligheid te komen.

- Ministerie van BZK:
- de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding is samengevoegd met die van de

Politie; meer dan in het verleden zal deze Inspectie gemeenten controleren

- Ministerie van VROM:
- de Inspectie Milieuhygiëne is belangrijk uitgebreid (deze Inspectie heeft met name

controlerende taken ten aanzien van milieu-vergunningen)

- Regelgeving:
- er komt een vernieuwd en uitgebreid Bouwbesluit (de beoogde invoeringsdatum is

verschoven van 1 juli 2002 naar 1 januari a.s.)
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- de model-bouwverordening van de VNG wordt aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit en
bevat tal van vernieuwingen in de bepalingen rond brandveiligheid

- begin maart jl. is een nieuw Vuurwerkbesluit van kracht geworden
- onderzocht wordt op welke punten de methode ‘Beheersbaarheid van Brand’  aanpassing

behoeft
- de CPR 15-richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen ondergaan een update
- het ministerie van Justitie verstrekte opdracht om een onderzoek te doen naar eventuele

gebreken in de regelgeving voor publieksgebouwen (met name: scholen, eetcafé's en
stations); 

- Gemeenten:
- in veel gemeenten wordt hard gewerkt aan het wegwerken van de achterstand in het

verstrekken van de gebruiksvergunningen
- de brandweren in veel gemeenten worden versterkt met medewerkers die bouwprojecten

preventief moeten begeleiden; ook de regionale brandweren worden belangrijk uitgebreid
- in honderden gemeenten wordt nu gewerkt aan het invoeren van de gebruiksvergunning

voor verschillende soorten gebouwen
- de gemeente Den Haag doet een proef met algemene brandveiligheidskeuringen in

samenwerking met het Verbond van Verzekeraars

- Handhaving:
- de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van BZK en VROM-Inspectie voeren tal van

nieuwe controles uit; voorbeelden daarvan zijn de recente onderzoeken bij bedrijven met
de opslag van gevaarlijke stoffen in 2001 en een nieuwe actie onder honderden
verfspuiterijen

Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid?
In de voorgaande paragrafen wordt het beeld geschetst van een overheid die op het gebied van
de brandveiligheid veel gedoogde en beperkt gebruik maakte van de mogelijkheden om het
naleven van brandveiligheidseisen af te dwingen. En die nu, na een aantal grote rampen, de
touwtjes veel strakker aanhaalt, niet meer gedoogt en veel strenger controleert.
Hieruit zou de indruk kunnen ontstaan dat tekortkomingen op het gebied van de
brandveiligheid en het niet naleven van de regelgeving, zouden worden toegerekend aan de
overheid. Dit is echter een volstrekt onjuiste conclusie, die voorbij gaat aan de vraag wie nu
eigenlijk verantwoordelijk is voor de brandveiligheid en het naleven van de regelgeving. En
hierover mag geen onduidelijkheid bestaan. De enige die verantwoordelijk is, is de burger. En
voor bedrijven en instellingen: de ondernemer c.q. degene die de leiding heeft. Hierbij geldt
immers het principe dat een ieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden.
En uitdrukkelijk niet, dat men zich niet aan wetten behoeft te houden, tenzij de overheid dat
op bepaalde gebieden afdwingt.

De hiervoor genoemde onderzoeken maken duidelijk dat nog al wat ondernemers zich niet
houden aan de regelgeving op het gebied van de brandveiligheid, tenzij de overheid dat
afdwingt. Er is hierbij een parallel te trekken met ontwikkelingen in de verzekeringswereld.
Hier geldt het principe dat een verzekerde wordt geacht zich in te spannen voor een goed
beheer en het zo veel mogelijk voorkomen en beperken van schade. Ingeval van bewezen
merkelijke schuld of opzet kan de verzekeraar uitkering weigeren (zie voor nadere
uiteenzetting het hoofdstuk Claimgedrag).
De afgelopen jaren kenmerkten zich door een toenemende concurrentie in de
verzekeringswereld. Dit had niet alleen een effect op het premieniveau, maar ook op de
voorwaarden waaronder verzekeringen werden afgesloten. Met als gevolg, dat steeds meer
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verzekerden niet wensten te investeren in maatregelen op het gebied van schadepreventie
omdat de kosten hiervoor niet opwogen tegen te behalen premiekortingen.
Het gevolg van deze ontwikkelingen was onder meer dat de aandacht voor ‘preventie’ in de
verzekeringswereld steeds meer is afgenomen en dat nog al wat ondernemers niet bereid zijn
te investeren in preventie (schadebeperkende maatregelen) als daarvoor niet een forse
premiereductie wordt verkregen. Duidelijk is dat ook zij in dit verband voorbij gaan aan de
eigen verantwoordelijkheid en (niet zelden onbewust) flinke risico’s lopen ten aanzien van de
bedrijfscontinuïteit.
Kort samengevat: de geschetste ontwikkeling in de verzekeringswereld heeft bij een deel van
de ondernemers geleid tot een opstelling die zich kenmerkt door de redenering: ‘Ik wil alleen
geld uitgeven voor (schade)preventie als een ander (de verzekeraar) dat betaalt en/of oplegt’.
Aangenomen mag worden dat deze ondernemers ook de redenering hanteren: ‘Ik trek mij niets
aan van wettelijk vereiste brandveiligheidsmaatregelen, tenzij de overheid mij daartoe
dwingt’.

Meer controle, minder schade
Ten aanzien van de vraag wie verantwoordelijk is voor de brandveiligheid zal zich in de
toekomst geen verandering voordoen. Dat is en blijft de burger en de ondernemer. Zeker is
daarbij dat zij in nog toenemende mate geconfronteerd zullen worden met een overheid die
veel meer controles zal uitoefenen en de naleving van de regelgeving zal afdwingen. Dit zal
tot gevolg hebben dat het steeds moeilijker zal worden om zich aan de overheidsregelgeving
te onttrekken. Het brandveiligheidsniveau zal daardoor toenemen.
De invloed van de toenemende controle zal merkbaar worden (en is dat natuurlijk voor een
deel al) bij de vergunningverlening voor verbouw en nieuwbouw. Dit zal leiden tot een
afname van het aantal gevallen dat de bouwkundige opzet zal afwijken van de regelgeving.
Daarnaast zal het instrument van de gebruiksvergunning steeds meer invloed krijgen op een
brandveilig gebruik van gebouwen, zodat de brandveiligheid zeker zal toenemen. 

Zoals eerder in dit rapport vermeld, is de doelstelling van de overheid bij het stellen van
brandveiligheidseisen niet gelijk aan die van verzekeraars. De verwachtte toename van het
brandveiligheidsniveau zal daarom niet zonder meer leiden tot een vermindering van grote
schaden voor verzekeraars. Toch ligt het voor de hand dat enig effect merkbaar zal zijn. Er
zijn hiervoor twee redenen te noemen:
1. meer overheidscontrole  leidt tot meer aandacht voor brandveiligheid (en de ervaring leert

dat meer aandacht leidt tot het ontstaan van minder branden);
2. het toezicht op het brandveilige gebruik van gebouwen zal eveneens leiden tot het

ontstaan van minder branden.
Indien er, ondanks bovengenoemde effecten, toch een brand ontstaan, dan is er in gebouwen
die aan de overheidseisen voldoen, niet altijd de garantie dat zich geen grote schade zal
kunnen voordoen. De overheidsregelgeving is daarop immers niet gericht. Dit vormt dus een
aspect dat nadere aandacht van verzekeraars behoeft (waarmee niet gezegd wil zijn, dat
verzekeraars geen aandacht zouden moeten besteden aan het beperken van de kans op
ontstaan van brand).
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10. HOE IS DE SCHADE-OMVANG VAN GROTE BRANDEN TE
VERMINDEREN ?
De kans op het ontstaan van schade door brand (het brandrisico) is afhankelijk van twee
factoren:
- de kans op het ontstaan van brand
- de maximale omvang die een brand kan aannemen
Het is gebruikelijk om dit weer te geven in de formule:

brandrisico = kans x Effect

De formule laat zien dat de kans op een grote brand (het brandrisico) kan worden beperkt
door het treffen van maatregelen die:

a. de kans op het ontstaan van brand zo klein mogelijk te maken 
en / of:
b. de omvang van een eenmaal ontstane brand zo veel mogelijk beperken.

Hierna wordt nagegaan welke mogelijkheden hiertoe benut kunnen worden.

Kans op brand verkleinen
Het ontstaan van een brand wordt mogelijk gemaakt als een ontstekingsbron brandbaar
materiaal tot ontbranding kan brengen. Het verkleinen van de kans op het ontstaan van brand
kan dus gebeuren door:
- te zorgen dat er geen brandbaar materiaal aanwezig is
en / of
- te zorgen dat ontstekingsbronnen geen brandbaar materiaal kunnen bereiken c.q. dat er zo

weinig mogelijk ontstekingsbronnen zijn.

Het is opmerkelijk dat een van de meest fundamentele maatregelen om brand te voorkomen –
het toepassen van (of vervangen van brandbare materialen door) onbrandbare materialen – zo
weinig wordt toegepast. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de keuze van bouw- en isolatiematerialen
of bij de inrichting van een gebouw. Daar staat tegenover dat het lang niet altijd mogelijk is
om brandbare materialen  te vermijden. Zo bestaat de opslag in een opslaggebouw heel vaak
uit brandbare producten in brandbare verpakkingsmaterialen. De aanwezigheid daarvan is dan
een gegeven dat niet te veranderen is. Het wegnemen of uit de buurt houden van
ontstekingsbronnen is daarom vaak de belangrijkste maatregel om de kans op brand zo klein
mogelijk te maken. Dit kan gebeuren door in iedere situatie na te gaan of er
ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld een waakvlam, een installatie met een heet oppervlak e.d.)
aanwezig zijn (of zouden kunnen zijn) en deze te vermijden. Inzicht in de meest voorkomende
oorzaken van brand is hierbij van belang.

Volgens de Brandweerstatistiek 1999 van het CBS worden de meeste branden in gebouwen
veroorzaakt door een beperkt aantal oorzaken.

Oorzaak van brand in gebouwen volgens CBS
 1. Brandstichting + spelen met vuur 20%

2. Verkeerd gebruik van apparaten/installaties 15%
3. Technisch defect apparaten/installaties 15%
4. Brandgevaarlijke werkzaamheden   6%
5. Broei   4%
6. Overige (roken, onbekend e.d.) 40%
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Opvallend is het grote percentage overige oorzaken: van 4 van de 10 branden blijft de oorzaak
onbekend. Indien een poging het aantal branden terug te dringen moet slagen, is het
noodzakelijk om het kwalificeren van de brandoorzaak sterk te verbeteren.

Uit het overzicht blijkt verder dat de meeste branden ontstaan door mensen. Dit geldt in ieder
geval voor oorzaken als:
- brandstichting
- spelen met vuur
- verkeerd gebruik van apparaten/installaties
- brandgevaarlijke werkzaamheden
- roken

Uit de gevoerde gesprekken met brandweer, politie en verzekeraars is overigens duidelijk
geworden dat het door CBS opgegeven percentage voor brandstichting lager is dan het
werkelijke percentage. Dit bevestigt dat er grond is voor bovenstaande benadering. Hoe veel
hoger het percentage in werkelijkheid is, valt echter niet te zeggen.
De reden dat het door CBS gegeven percentage voor met name brandstichting te laag is, vindt
zijn oorsprong natuurlijk in de gegevens die door de brandweer worden aangeleverd. Het
blijkt namelijk dat de brandweer moeite heeft met het vermelden van de oorzaak
brandstichting in het brandrapport voor het CBS, als men niet voldoende zeker is van zijn
zaak.

Aan de hand van het voorgaande worden de ‘werkelijke’ percentages als volgt ingeschat:
- circa 70% van de branden in gebouwen worden veroorzaakt door mensen
- en circa 30% door technische oorzaken.
Overigens komen sommige brandoorzaken in bepaalde gebouwsoorten veel vaker voor dan in
andere gebouwsoorten en kunnen de verschillen hierbij opmerkelijk zijn.
Zo ontstaan de branden in scholen in meer dan 60% van de gevallen door brandstichting,
terwijl deze oorzaak ook voor bijvoorbeeld opslaggebouwen hoger scoort dan gemiddeld.
Het ligt hierbij voor de hand dat de oorzaken ‘technisch defect’ en ‘brandgevaarlijke
werkzaamheden’ hoger dan gemiddeld scoren bij industriegebouwen.

Wil men de kans op grote branden zo veel mogelijk beperken, dan zal getracht moeten
worden om de (vijf of zes) hiervoor genoemde oorzaken zo veel mogelijk te beperken. De
inspanningen moeten zich hierbij vooral richten op de mens als belangrijkste veroorzaker van
brand (circa 70%) en vervolgens op de techniek (circa 30%).
Om te bevorderen dat de mens minder branden veroorzaakt, is overigens geen gemakkelijke
opgave. Zo is het opmerkelijk dat scholen al heel wat jaren voorkomen in de top-10 van grote
branden. Gemiddeld branden er ieder jaar ca 10 scholen (nagenoeg) geheel af, nadat ze in de
meeste gevallen (minstens twee van de drie branden) zijn aangestoken.

De omvang van een brand beperken
Een eenmaal ontstane brand kan een grote schade veroorzaken als: de brand zich makkelijk
kan uitbreiden, de waardeconcentratie erg hoog is en de gevoeligheid voor hitte en rook groot
zijn, er geen brandmeld- of sprinklerinstallatie aanwezig is, de brand te laat ontdekt wordt en
de brandweer te laat arriveert etc.

De grootte van een potentiële brandschade laat zich vooraf bepalen. De factoren die daarbij
van belang zijn, zijn onder meer:
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te verwachten brandverloop
wordt met name bepaald door de aanwezige vuurbelasting en de te verwachten
snelheid van branduitbreiding (bij afwezigheid van vuurbelasting is geen brand
mogelijk!)

mogelijke maximale brandomvang
betreft  de maximale omvang die een brand in het ongunstigste geval (geen tijdige
blussing e.d.) kan bereiken (één of meer brandcompartimenten)

waardeconcentratie
de financiële waarde van alles (gebouw en inhoud) wat door de brand schade kan
ondervinden

Aan de hand van deze factoren is het duidelijk dat de potentiële schadeomvang beperkt kan
worden door:

beperken vuurbelasting
(indien mogelijk) om zo de bestrijdbaarheid van de brand door de brandweer te
verbeteren en de omvang van de brand zo veel mogelijk te beperken

beperken waardeconcentratie
door bijvoorbeeld de meer waardevolle zaken (goederen, archieven, machines,
installaties e.d.) onder te brengen in kleinere (en/of aparte) brandcompartimenten

snelle alarmering en blussing
a. een automatische brandmeldinstallatie kan zorgen dat ieder begin van brand zo

snel mogelijk wordt ontdekt, waardoor de brandweer zo snel mogelijk aanwezig
kan zijn; onder bepaalde voorwaarden (onder andere: de brand mag zich niet te
snel ontwikkelen) kan dit ertoe leiden dat de omvang van de brand wordt beperkt
(hoeveel is sterk afhankelijk van diverse omstandigheden);

b. een automatische sprinklerinstallatie ontdekt een begin van brand snel, brengt deze
onder controle (of blust) en waarschuwt de brandweer; de schade wordt hierdoor
zo veel mogelijk beperkt (meestal tot 40 m2 of minder);

kleiner brandcompartiment
een brandcompartiment is bedoeld als maximaal uitbreidingsgebied van een brand (de
kwaliteit van de scheidingen in relatie tot de te verwachten brand is daarom
belangrijk), hoe kleiner het brandcompartiment, hoe kleiner de schade!

Bij ieder van de genoemde maatregelen om de mogelijke schadeomvang te beperken zijn
enige opmerkingen op hun plaats.

Vuurbelasting
Voor het te verwachten brandscenario is de vuurbelasting een belangrijke factor. Het is echter
niet de enige factor. Van belang zijn ook de vorm (bijvoorbeeld massief of luchtig) waarin
brandbare materialen aanwezig zijn, de opslaghoogte, de wijze van opslag (bulk of in
stellingen) etc.
Het uiteindelijke verloop van een brand is in sterke mate bepalend voor de vraag of het voor
de brandweer nog in een vroeg stadium mogelijk zal zijn om tot blussing te komen.
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Waardeconcentratie
Er zijn voorbeelden van branden die aantonen dat men zich niet van te voren had gerealiseerd
dat erg kostbare zaken (instrumenten, goederen) aanwezig waren. Ze maakten het mogelijk
dat een kleine brand een zeer grote schade tot gevolg had. Dit onderstreept de noodzaak om
altijd een risicoanalyse uit te voeren en om daarbij ook te kijken naar financiële waarden.

Alarmering
In de verzekeringswereld wordt nog wel eens de term ‘afbrandmeldinstallatie’ gebruikt voor
automatische brandmeldinstallaties die worden toegepast in situaties dat ook een snelle
alarmering niet meer kan bewerkstelligen dat de brandweer nog tijdig kan blussen. Zo’n
automatische brandmeldinstallatie is dan ook meestal niet voor dat doel aangebracht (maar
voor de veiligheid van mensen). Betrokkenen realiseren zich dat echter niet altijd en verkeren
in de mening dat de aanwezigheid van de meldinstallatie door de verzekeraar gehonoreerd
behoort te worden.

Blussing
In geval van brand heeft de brandweer een aantal taken. Die zijn niet primair gericht op het
beperken van schade. De uitkomst van het brandweeroptreden op de uiteindelijke
schadeomvang is daarom van geval van geval verschillend. Het kan daarbij positief uitpakken
als gezorgd wordt (door het treffen van preventieve maatregelen) dat het brandweeroptreden
effectief kan verlopen.
Bij de toepassing van een automatische sprinklerinstallatie heeft men meer zekerheid over het
succes bij een brand. De installatie wordt immers speciaal aangelegd voor de gegeven situatie
met als doel om ieder begin van brand onder controle te houden of mogelijk te blussen. De
praktijk wijst daarbij uit dat bij nagenoeg alle branden niet meer dan 1 tot 4 sprinklers door de
brand worden aangesproken.

Kleiner brandcompartiment
In de meeste gevallen wordt (op grond van diverse overwegingen) gestreefd naar grotere
brandcompartimenten en niet naar kleinere. Bovendien zijn de overheidseisen voor
brandcompartimenten niet altijd geschikt om een uitbreiding van een brand tot andere
compartimenten te voorkomen. Zo wordt in het Bouwbesluit gesproken over een WBDBO
van meestal niet meer dan 60 minuten en dat is (bij een langere brandduur) soms niet
voldoende om uitbreiding te voorkomen.
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11. BRANDCOMPARTIMENTEN
De omvang van een brandcompartiment heeft een belangrijke invloed op de uiteindelijke
schade als er zich een brand mocht voordoen. Zowel de overheid als verzekeraars hebben hun
eigen invalshoek bij het bepalen van de omvang van brandcompartimenten.

Voor de overheid geldt het brandcompartiment als maximaal uitbreidingsgebied van
een brand. Het uitgangspunt is dus dat het brandcompartiment uitbrandt, waarbij de
brandweer in principe niet naar binnen zal gaan om een binnenaanval te verrichten. 
Bij een brandcompartiment voor schadebeperking is sprake van een geheel andere
benadering. Het brandcompartiment dient hier beschermd te worden tegen een brand
van buiten het compartiment. 

Hierna wordt eerst nader ingegaan op de regels die de overheid hanteert en vervolgens op de
manier waarop verzekeraars tegen het onderwerp aankijken.

Overheidsregels voor brandcompartimenten
In de loop der jaren hebben de overheidsregels op het gebied van brandcompartimenten
wijzigingen ondergaan. Het is hierbij een gegeven dat grote branden zich niet alleen kunnen
voordoen in nieuwe gebouwen, maar ook in oudere gebouwen die destijds voldeden aan de
toen geldende eisen. Om die reden gaat het hierna niet alleen over de huidige regelgeving,
maar ook over die in het verleden.
 
Bouwbesluit
Het Bouwbesluit geeft eisen voor nieuwe en voor bestaande gebouwen. Op het gebied van de
brandveiligheid is één van de eisen dat een gebouw moet worden opgedeeld in
brandcompartimenten. Dit wordt gedaan om de uitbreiding van brand ‘voldoende’ te
beperken.

In de eerste fase van het Bouwbesluit, dat van kracht werd op 1 oktober 1992, werd de
omvang van brandcompartimenten nader gespecificeerd voor de gebouwfuncties die toen
waren uitgewerkt. Dit betrof onder meer: woongebouwen, kantoorgebouwen en
logiesgebouwen. Voor een kantoorgebouw werd bijvoorbeeld het getal van 1.000 m2

genoemd en voor logiesgebouwen 500 m2. In de toelichting op artikel 186, het meer algemene
artikel over het inrichten van brandcompartimenten, werd gesteld dan een gebouw moest
worden onderverdeeld in brandcompartimenten van ‘gewoonlijk’ niet meer dan 1.000 m2.
De genoemde getallen van 500 m2 en 1.000 m2 weken duidelijk af van de getallen die
daarvoor gebruikelijk waren. Voor opslaggebouwen werd bijvoorbeeld voorheen uitgegaan
van 2.500 m2 of in bepaalde gevallen zelfs van een veelvoud daarvan. Bovendien waren voor
de meeste gebouwfuncties nog geen getallen genoemd in het Bouwbesluit. In de eerste jaren
na de introductie van het Bouwbesluit kon dit leiden tot eisen die per gemeente verschilden.

In 1995 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa, tegenwoordig BZK) de
onderzoeksrapportage ‘Brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van brand’, waarin een
reken-/beslismodel werd gepresenteerd voor de bepaling van de grootte van een
brandcompartiment. De methode werd aanbevolen voor die gevallen dat het Bouwbesluit nog
geen prestatie-eisen gaf en met name wanneer men grotere brandcompartimenten wilde
toepassen. In een bijlage wordt daarop nader ingegaan, evenals op de methode die in de regio
Rotterdam wordt gebruikt door de brandweer.
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In de tweede fase van het Bouwbesluit, dat naar verwachting begin 2003 van kracht zal
worden, zijn de eisen voor alle soorten gebouwfuncties verder uitgewerkt. Tevens is de
manier waarop de eisen worden gepresenteerd wat veranderd van opzet. De eisen voor de
maximale omvang van brandcompartimenten zijn samengevat in tabellen voor nieuwe en
bestaande gebouwen.
De tekst van het ‘nieuwe’ Bouwbesluit is al gepubliceerd op internet en wordt in de praktijk
dus al gebruikt. Ter illustratie worden hierna de getallen weergegeven die voor een aantal
gebouwfuncties worden genoemd voor nieuwe en bestaande gebouwen.

Maximale afmeting van een
brandcompartiment in m2Gebouwfunctie
nieuwbouw bestaande

bouw
Bijeenkomstfunctie 1.000 2.000
Gezondheidszorgfunctie 1.000 2.000
Industriefunctie 1.000 3.000
Logiesfunctie 500 1.000
Onderwijsfunctie 1.000 3.000
Winkelfunctie 1.000 2.000

Uit de cijfers blijkt dat de eerder genoemde getallen, 500 m2 voor logiesgebouwen en
‘gewoonlijk’ 1.000 m2 voor de overige gebouwen, zijn gebleven voor nieuwe gebouwen.
Voor bestaande gebouwen varieert het getal van 1.000 m2 tot 3.000 m2, afhankelijk van de
gebouwfunctie. Deze getallen fungeren overigens als ondergrens en de gemeenten kunnen
voor bestaande gebouwen een lager getal als grens hanteren.

De vereiste WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) vanuit een
brandcompartiment naar omliggende ruimten en gebouwen bedraagt 60 minuten, in een aantal
gevallen 30 minuten en bij bestaande gebouwen 20 minuten. Het betekent dat
branduitbreiding vanuit het brandcompartiment gedurende 60 respectievelijk 30 of 20
minuten voorkomen moet worden door brandwerende scheidingsconstructies (wanden e.d.)
met een brandwerendheid  van 60, 30 respectievelijk 20 minuten (c.q. door een bepaalde
afstand tot de naburige ruimten).
Bij bijvoorbeeld opslaggebouwen betekent bovenstaande eis dat uitbreiding van brand vanuit
het brandcompartiment niet wordt voorkomen. In opslaggebouwen is de vuurbelasting
meestal hoog tot zeer hoog en mede daardoor kan een brand veel langer duren dan 60
minuten. En dit ondanks ingrijpen van de brandweer.
De eisen uit het Bouwbesluit kunnen in dergelijke gevallen dus niet voorkomen dat schade
ontstaat aan naburige ruimten en gebouwen.

Brandcompartimenten voor schadebeperking
Het opdelen van gebouwen in brandcompartimenten vormt ook met het oog op
schadebeperking één van de basisprincipes. Een ander principe is: het toepassen van een
automatische brandblusinstallatie, zoals de sprinklerinstallatie, om ieder begin van brand
direct onder controle te houden of zo mogelijk te blussen.

Bij het toepassen van brandcompartimenten gericht op het beperken van schade is de
financiële waarde die in een compartiment aanwezig is, van grote invloed op het resultaat. Het
betekent dat het van groot belang is om van te voren goed na te gaan wat de inhoud van een
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compartiment zal zijn. Er zijn nu eenmaal goederen of machines die een zeer grote waarde
vertegenwoordigen en het is daarom niet zinvol om bijvoorbeeld om alleen het aantal
vierkante meters in ogenschouw te nemen. Het uitbranden van een klein compartiment met
daarin zeer kostbare goederen of een zeer kostbaar apparaat, kan een zeer grote schade tot
gevolg hebben. Voorbeelden van kostbare goederen zijn onder meer bepaalde medicijnen of
sommige elektronische apparaten. Als een (klein) compartimenten met zulke goederen
uitbrandt, kan de schade best oplopen tot tientallen miljoenen euro’s.
De manier waarop brandcompartimentering gericht op schadebeperking kan worden
aangepakt, met onder andere een omschrijving van de ‘brandwand’, is weergegeven in het
handboek Schadepreventie voor de verzekeringspraktijk van uitgeverij Kluwer.

Bij het compartimenteren met het oog op schadebeperking is het van belang om altijd een
goede risicoanalyse uit te voeren met een inventarisatie van het belang van elk
brandcompartiment (met het oog op de continuïteit) en de waarde van de inhoud. Een zeer
kostbare, kwetsbare of onmisbare inhoud moet dan leiden tot de beslissing om kleinere
compartimenten toe te passen of om te kiezen voor extra beveiliging in de vorm van
bijvoorbeeld sprinklers. Een en ander zou een plaats moeten krijgen in de standaard
inspectiemethodiek van verzekeringstechnici.

De behandeling van het onderwerp ‘brandcompartiment’ is op grond van overheidsregels
geheel anders dan die gericht op schadebeperking. In het eerste geval gaat het om vierkante
meters, waarbij niet zelden de brandwerende afscheiding onvoldoende is om een brand van
buiten het compartiment te keren, terwijl het bij schadebeperking gaat om de financiële
waarde die beschermd moet worden en die soms veel kleinere compartimenten vereist en een
zwaardere brandwerende afscherming. De aanpak in het tweede geval zou zelfs tot de
conclusie kunnen leiden dat een andere vorm van beveiligen (bijv. sprinklers) de voorkeur
zou moeten hebben.
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12. GROTE BRANDEN VOLGENS HET ONDERZOEK VAN NIBRA
Het Nibra kreeg opdracht om de grote branden van het jaar 2001 te onderzoeken. Het rapport
dat het Nibra over dit onderzoek maakte, wordt hierna kort samengevat. De aanbevelingen uit
het Nibra-rapport worden meer uitgebreid opgenomen in het laatste hoofdstuk van het
voorliggende rapport met de titel ‘Conclusies en aanbevelingen’.

Volgens de Brandbrief waren er in 2001 ruim 120 grote branden. Het Nibra selecteerde hieruit
80 branden die nader werden onderzocht. Het onderzoek richtte zich op vier
onderzoeksvragen, die betrekking hadden op:
1. de rol van de gebruiker;
2. de rol van de brandweer;
3. de brandoorzaken;
4. de preventieve voorzieningen.

Voor het verkrijgen van informatie werd contact gezocht met elk van de 80 gemeenten waar
de grote branden plaatsvonden. Aan de betreffende brandweerkorpsen werd een vragenlijst
opgestuurd, waarna zonodig telefonisch en schriftelijk contact gezocht werd voor nadere
informatie. Dit leidde uiteindelijk tot een respons van 56%, dat wil zeggen dat van 69 grote
branden de vragenlijsten volledig konden worden ingevuld.

Alvorens gedetailleerd in te gaan op de analyse van de verzamelde gegevens, wordt in het
Nibra rapport eerst aandacht besteed aan:
- het begrippenkader met een overzicht van de gehanteerde definities,
- het takenpakket van de brandweer op basis van de geldende wetgeving en
- de ontwikkelingen die plaatsvonden na de rampen in Enschede en Volendam.

In het Nibra-rapport wordt benadrukt dat de zorg voor de brandveiligheid en brandbeveiliging
een gedeelde verantwoordelijkheid is van de overheid en de eigenaar (gebruiker) van een
pand. In de gemeenten zijn Burgemeester en wethouders belast met ’de zorg voor het
voorkomen, beperken en bestrijden van brand het beperken van brandgevaar, het voorkomen
en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt’. Deze taken zijn
meestal geheel of gedeeltelijk overgedragen aan de brandweer.

Uit onderzoek naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam is duidelijk
geworden dat er het nodige viel aan te merken op het vergunningen- en controlebeleid van
veel gemeenten en dat handhaving van de brandveiligheid via bestuursrechtelijke of
strafrechtelijke weg nauwelijks plaatsvond. Mede door de uitvoering van projecten als
‘Handhaven op niveau’ (Commissie Welschen) en ‘Slagen voor veiligheid’ (Taskforce
Ouwerkerk) is ondertussen een duidelijke verandering opgetreden. Het Ministerie van BZK
en het Nibra zijn er hierbij voorstander van dat voorrang wordt gegeven aan gebouwen die
bekend staan als brandgevaarlijk. Deze ‘outcome-gedachte’ vindt over het algemeen nog
onvoldoende navolging in de gemeenten.

Resultaten van het onderzoek
Tweederde van de onderzochte grote branden uit 2001 had een schade tot gevolg van minder
dan 10 miljoen euro. En slechts drie van de branden leidde tot een schadebedrag van meer dan
50 miljoen euro.
Bij geen van de onderzochte branden vielen dodelijke slachtoffers. In zes gevallen ontstonden
(zwaar-)gewonden ten gevolge van de branden.
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De 69 onderzochte branden vonden overwegend plaats in drie categorieën gebouwen:
- 49% industriegebouwen (waarvan 19% in opslaggebouwen)
- 23% bijeenkomstgebouwen (waaronder winkels)
- 9% onderwijsgebouwen
- 19% overige gebouwen

De uitkomsten van de onderzochte branden worden hierna kort samengevat.

1. Tijdstip van de brand
De branden zijn overwegend buiten de normale bedrijfsuren ontstaan. Dit gold ook indien
brandstichting plaatsvond.

2. Bluswerkzaamheden
De opkomsttijd vormde geen beletsel voor het bestrijden van de branden. In enkele gevallen
vormde de bereikbaarheid een probleem en in drie gevallen (4%) was de
bluswatervoorziening onvoldoende.

3. Bouwjaar van de getroffen panden
Eenderde van de panden is gebouwd na de introductie van het Bouwbesluit in 1992. Bij deze
panden is gekeken naar het aantal branden dat binnen het brandcompartiment van ontstaan is
gebleven. Dat bleek hoger (83%) dan bij de gebouwen van oudere datum (56%). Het leidt tot
de conclusie dat branden in gebouwen van na 1992 beter beheersbaar zijn dan in oudere
gebouwen. Ten aanzien van het gevaar voor belendende gebouwen werd geen verschil
geconstateerd.

4. Brandoorzaken
De meeste branden ontstonden door:
- defect of verkeerd gebruik apparatuur 26% 
- brandstichting 23%
Overigens was de brandweer in 40% van de gevallen niet in staat om een oorzaak te noemen.

5. Nadere analyse brandstichting
Van de onderzochte branden ontstond 36% buiten en 64% binnen.
Het vermoeden dat veel brandstichtingen worden gepleegd in buitenstaande afvalcontainers
werd in het onderzoek niet bevestigd. 

Het voorkomen van brandstichting zal een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen
van grotere schades. De mogelijkheden zijn hier echter beperkt zeker als er sprake is van
vandalisme. Goede verlichting en afsluiting van bedrijfsterreinen helpen hierbij. De praktijk
leert dat het opslaan van brandbare goederen nabij gevels een risico vermeden moet worden,
ondanks het feit dat het in dit onderzoek niet als een doorslaggevende factor naar voren komt.

Als voorbeeld wordt vermeld dat in de gemeente Enschede lange tijd schoolbranden een groot
probleem zijn geweest. In samenwerking met een verzekeringsmakelaar is daar gekozen voor
de oplossing van inbraakdetectie met branddetectie in zogenoemde schilbewaking ( de
ruimtes grenzen aan de buitengevel) . Het resultaat hiervan was zeer bevredigend, omdat
vrijwel geen branden meer ontstonden, mede doordat het inschakelen en uitschakelen van de
systemen was gekoppeld aan het normale sleutelgebruik van de school. De doormelding is om
kosten te besparen niet naar de RAC maar naar een PAC uitgevoerd. 
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6. Optreden van de brandweer
In 13% van de gevallen kon branduitbreiding naar belendende percelen niet voorkomen
worden. 
In 27% van de branden werd door de brandweer defensief opgetreden, omdat sprake was van
de aanwezigheid van een (zeer) hoge vuurbelasting en/of gevaarlijke stoffen. In de overige
gevallen werd gestart met een offensieve aanpak.

Er is geen grond voor de stelling dat de brandweer alleen defensief optreedt en panden
gecontroleerd laat afbranden. Ook als de brandweer van elk risico een aanvalsplan zou hebben
leidt dit er niet toe dat de brandweer automatisch offensief optreedt. De afweging over
offensief optreden wordt door de bevelvoerder ter plaatse gemaakt. Hij weegt hierin onder
meer aspecten mee ten aanzien van arbeidsomstandigheden van het brandweerpersoneel.
Hierbij speelt vooral de overweging of er in of bij het object personen in gevaar zijn. Indien
dit niet het geval is zal de bevelvoerder in de regel alleen besluiten tot offensief optreden als
hij goed is geïnformeerd over de risico’s van het pand, zoals de bouwaard, de inhoud e.d. Een
goede preparatieve voorbereiding (aanvalsplan) kan hierbij ondersteunend zijn en het inzicht
in de risico's vergroten.

In een belangrijk aantal gevallen is de brandweer gestart met een offensieve aanpak. De
brandweer koos bij zowel branden die binnen als branden die buiten waren ontstaan voor een
offensieve aanpak. Slechts in vijf gevallen moest de brandweer al bij aankomst constateren
dat er 'geen redden meer aan was'. In de meeste gevallen is de brandweer geslaagd om met
man en macht de brand te beperken tot het eigen perceel.

In totaal 19 (van 69 branden) gevallen geeft de brandweer aan dat zij in eerste instantie
defensief heeft opgetreden. In 9 gevallen kon de brandweer niet voorkomen dat
branduitbreiding ontstond naar belendende percelen. Dit staat los van het offensieve of
defensieve optreden van de brandweer; slechts in één geval geeft de brandweer aan dat
defensief is opgetreden én uitbreiding naar een belendend perceel niet kon worden
voorkomen. Dit betrof echter een productiebedrijf van polypropyleen bloempotten, dat niet
rondom te bereiken was en waarbij het optreden werd bemoeilijkt door buitenopslag, de
brandbaarheid van het product en de hittestraling.

7. Afgegeven vergunningen
Het blijkt dat de brandweerkorpsen slecht zicht hebben op de vergunningen die door andere
instanties, zoals de gemeentelijke afdelingen Bouw- en Woningtoezicht of de Milieudienst,
worden afgegeven. Van één pand geeft de brandweer aan dat in het verleden de
(gebruiks)vergunning is geweigerd. Het beeld over de vergunningverlening is in de nasleep
van de commissie Alders wel verbeterd. Anno 2002 bestaat een beter zicht op de
vergunningen en wordt ook aan handhaving van de vergunningen meer aandacht besteed.

Vergunningen verschaffen kritische informatie die relevant is voor de hulpverlening ter
plaatse. Zo maakt bijvoorbeeld de milieuvergunning melding van eventuele gevaarlijke
stoffen die in een pand aanwezig zijn. Indien deze gegevens niet tijdig en goed worden
gedeeld tussen de gemeentelijke afdelingen en de brandweer, kan dit tot onnodige risico’s
leiden bij de hulpverlening. De gegevens uit vergunningen moeten dan indien zij relevant zijn
voor een eventuele brandbestrijding worden opgenomen in een aanvalsplan en kunnen voor
verzekeraars mogelijk gebruikt worden voor een acceptatierapport. 
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Ook de informatie die in het kader van de Risicokaart beschikbaar komt is goed te gebruiken
voor het verfijnen van de risico-informatie van brandweer en verzekeraars. Voor een
uitgebreide beschrijving van de risicokaart wordt verwezen naar Hoofdstuk 14.
De informatie van de risicokaart kan de brandweer niet alleen gebruiken bij vraagstukken
inzake ruimtelijke ordening, routering gevaarlijke stoffen, prioriteitbepaling bij
vergunningverlening en handhaving en prioriteitbepaling bij planvorming bij de brandweer,
maar ook bij het verfijnen van de aanvalsplannen voor specifieke objecten. 

8. Uitgevoerde controles door brandweer
Bij meer dan de helft van de onderzochte grote branden was de brandweer in de voorafgaande
drie jaar niet voor controle langs geweest.
In 16% van de gevallen was het niet bekend of er controles hadden plaatsgevonden en in 34%
van de gevallen was dat wel gebeurd.
Dat de uitgevoerde controles niet voor niets waren, blijkt wel uit het gegeven dat in 87% van
de gevallen aanbevelingen ter verbetering werden gegeven. Die werden door twee eigenaren
niet uitgevoerd.

9. Relatie tussen brandweer en onderneming
Deze vraag werd gesteld vanuit de gedachte dat een goede relatie zou leiden tot een beter
begrip voor preventie. Uit de ontvangen antwoorden kon dit echter niet worden opgemaakt,
zodat de waarde van deze vraagstelling wordt betwijfeld.

10. Brandpreventieve voorzieningen
Brandcompartimentering was in 62% van de gevallen aanwezig. Eenderde daarvan had niet
gewerkt doordat de brandwerendheid onvoldoende bleek te zijn of doordat deuren
openstonden.
Van de zelfsluitende brandwerende deuren blijkt de helft niet te hebben gewerkt. De redenen
waren: geblokkeerd, verwijderd, stond open etc. De zelfsluitende deur lijkt hiermee de
zwaktste schakel bij de brandcompartimentering.

Het gebruik van het pand en de daarin opgenomen preventieve voorzieningen lijkt een
belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een brand tot een grote brand. Het
goed uitvoeren van de voorzieningen zorgt er voor dat een kleine brand in eerste instantie niet
groter wordt dan het aangebrachte brandcompartiment. De succesvolle afloop zal mede
afhangen van de aangetroffen situatie, de inzetmogelijkheden van de bandweer e.d. Uit de
informatie van de brandweer over de 69 onderzochte branden blijkt dat met name de
brandcompartimentering en de zelfsluitende deuren te falen. Bijzondere aandacht verdient de
brandmeldinstallatie: in één geval is de kabel naar de BMI doorgebrand, in een ander geval
functioneerde de BMI niet nadat het pand van eigenaar was verwisseld. Deze laatste brand
betrof een BMI die analoog was doorgeschakeld. De nieuwe eigenaar, die via ISDN werkte,
had de analoge BMI over het hoofd gezien. Geen van de installaties was voorzien van een
NCP-certificaat.

De bouwkundige uitvoering van het bouwwerk en de inventaris spelen een grote rol bij de
brandontwikkeling en versnelling van brand, namelijk totaal in 66% van de onderzochte
branden. Met name de materiaalkeuze van gevels, over het algemeen hout, en de dak- en
gevelisolatie, PU- en PS-schuim, is een invloedrijke factor gebleken. Opvallend is dat de
aanwezigheid en uitvoering van brandcompartimenten slechts in enkele gevallen (3) als
specifieke factor van invloed op de brandontwikkeling is genoemd, terwijl zoals in het begin
van deze paragraaf geschetst in 15 gevallen wordt aangegeven dat de compartimentering niet
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functioneerde. Blijkbaar is het falen van de brandcompartimentering wél van invloed geweest
op, maar niet doorslaggevend geweest voor de ontwikkeling van de brand.

Aanbevelingen
Hierna volgt een korte samenvatting van de aanbevelingen in het Nibra-rapport. Meer
uitgebreid worden deze opgenomen in het laatste hoofdstuk Conclusie en aanbevelingen.

1. Risico-informatie
In veel gevallen beschikt de brandweer niet over een risicobeeld. Meer contact met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht en de Milieudienst geeft meer inzicht.
Daar ook verzekeraars niet altijd over voldoende risico-informatie beschikken wordt
aanbevolen om te onderzoeken hoe de uitwisseling van gegevens tussen overheid en
verzekeraars vergemakkelijkt kan worden.

2. Toepassen outcome-gedachte
Als de gevaarlijkste panden prioriteit krijgen bij de controle door de overheid, leidt dit tot een
snelle verbetering. Maar niet noodzakelijker wijs voor verzekeraars, die meer gebaat zijn bij
een algehele controle van alle panden.

3. Prioriteren van te controleren objecten
Bij het bepalen van prioriteiten maken gemeenten onder meer gebruik van de ‘Tafel van 11’-
methode (van het ministerie van Justitie). Het Nibra adviseert verzekeraars eveneens om deze
methode te toetsen en op de eigen portefeuille toe te passen. De methode geeft zicht op de
soort bedrijven die steevast de brandbeveiligingsmaatregelen naast zich neerleggen.
De ‘Tafel van 11’-methode wordt toegelicht in een bijlage bij het Nibra-rapport.

Voorbeeld Tafel van Elf methode:

Het toepassen van de Tafel van Elf methode op de portefeuilles van verzekeraars, leidt ertoe dat de portefeuille
in doelgroepen wordt onderverdeeld. Men krijgt inzicht in de mate waarin verschillende doelgroepen (bijv.
meubelhallen, houtverwerkende industrie, scholen) geneigd zijn om de aanbevelingen van verzekeraars op te
volgen. Blijkt, op basis van de Tafel van Elf methode, dat bijvoorbeeld de houtverwerkende industrie steevast de
brandveiligheidsregels overtreedt, terwijl de meubelhallen zich bijzonder bereidwillig opstelt om aan de regels te
voldoen, dan biedt dit aanknopingspunten voor een aparte communicatiestrategie richting beide doelgroepen.
Het uitvloeisel zou daarbij kunnen zijn dat de houtverwerkende industrie dwingender en stringenter wordt
aangepakt, terwijl de meubelhallen op een vrijblijvende en informerende wijze worden benaderd.

Door het toepassen van de Tafel van 11-methode door brandweer én verzekeraars, kan van
twee kanten worden samengewerkt in het verhogen van de brandveiligheid in Nederland. 

4. Meer inzet van communicatie als preventiemiddel
Op het gebied van preventie wordt alom verwacht dat (publieks)communicatie en voorlichting
een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen en vaker als preventiemiddel worden ingezet.
De brandweer ziet als belangrijkste doelgroepen de exploitanten (omtrent het
vergunningenbeleid), de burgers (over brandveiligheid in de woning) en de politiek (over
risicovolle objecten in de maatschappij). Communicatie is geschikt voor kennisverbetering
van de regels en het openbaar maken van de risico’s van overtredingen, maar ook voor het
aankondigen van controle- en sanctiemaatregelen om potentiële overtreders af te schrikken.

Het Nibra is van mening dat de inzet van communicatie als preventiemiddel een gezamenlijk
belang kan zijn van brandweer én verzekeraars. Beide partijen zijn gebaat bij het verhogen
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van de brandveiligheid en het kweken van 'begrip' voor brandpreventieve voorzieningen die
de brandweer wil doorvoeren. Met name richting exploitanten zal de boodschap krachtiger
overkomen, indien brandweer en verzekeraars met één mond spreken en één lijn trekken in de
preventieve voorzieningen die vereist worden. Afstemming van de voorlichting tussen
brandweer en verzekeraars is derhalve gewenst.

5. Benadruk verantwoordelijkheid van eigenaar/gebruiker
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de zorg voor brandveiligheid een gedeelde
verantwoordelijkheid is tussen brandweer (overheid) en de gebruiker. De brandweer zal
gebruikers duidelijk moeten te maken wat haar verwachtingen zijn ten aanzien van de
eigenaar/gebruiker. Door besef te kweken voor brandveiligheid en inzicht te verschaffen in de
noodzaak om bepaalde preventieve voorzieningen door te voeren, zal de brandveiligheid als
zodanig verbeteren. De ervaringen van andere brandweerkorpsen (denk aan de voorvallen met
stofexplosies) kunnen worden gebruikt om de gevaren in een breder perspectief te plaatsen en
de gevaren bij specifieke categorieën bedrijven onder de aandacht te brengen.

Het is aan verzekeraars om dit vanuit haar invalshoek te ondersteunen; door als verzekeraars
de eigenaar / gebruiker niet alleen te wijzen op de noodzaak en de reden van de voorzieningen
maar ook op de eigen verantwoordelijkheid, zal kunnen worden bewerkstelligd dat de
gebruiker zelf het initiatief gaat nemen om voorzieningen door te voeren, vergunningen aan te
vragen en controles uit te laten voeren. 

De brandweer blijkt panden en/of eigenaren die eerder door brand zijn getroffen met extra
veel aandacht te volgen. Van 15 panden die eerder op dezelfde locatie door brand waren
getroffen, heeft de brandweer in het jaar voorafgaand aan de brand 9 panden gecontroleerd.
Het is onbekend wat de consequenties voor overige panden zijn, zijn als de verzekeraars
vernemen dat een ander pand van dezelfde gebruiker door brand wordt getroffen.

6. Terugdringen van specifieke brandoorzaken
Bij het analyseren van de brandoorzaken van de 69 grote branden is het opvallend dat
brandstichting en defecte apparatuur gezamenlijk in de helft van de gevallen de oorzaak zijn
van een grote brand. Het Nibra beveelt de korpsen én verzekeraars aan om bij inspectieronden
meer en specifieke aandacht te schenken aan potentiële gevaren met betrekking tot machines
in het pand, zoals de risico's bij een eventuele oververhitting van productielijnen en machines. 

Als voorbeeld kan hier gelden de brand in een bouwmarkt, waar de kassa door sluiting in
brand raakte. Doordat een stellage met terpentine direct naast de kassa was opgesteld, leidde
de sluiting tot een grote brand. Een andere opstelling had mogelijk tot minder ernstige
gevolgen geleid.

Ook biedt het onderhavige onderzoek aanknopingspunten voor een onderzoek van factoren
die de kans op brandstichting vergroten. Uit de rapportages van de branden uit Breda en
Deventer blijkt dat leegstaande panden nabij het centrum en/of horeca vatbaar zijn voor
brandstichting. Bij scholen ontstaat het vermoeden dat met name scholen die na schooltijd als
hangplek fungeren een extra groot risico vormen voor brandstichting. Het is aan de
verzekeraars om bij de brandweer, die de lokale situatie kent, na te gaan of men dergelijke
specifieke risico's in het verzorgingsgebied vermoedt en herkent.
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Ondanks een vermoeden voorafgaand aan het onderzoek, werden bedrijventerreinen door de
brandweerkorpsen niet aangeduid als specifiek risico voor brandstichting. Ook voor de
breedgedragen opvatting dat brandstichtingen met name gebeuren op bedrijventerreinen waar
op het buitenterrein rond bedrijfsgebouwen pallets staan opgeslagen kon in dit onderzoek
geen onderbouwing worden gevonden. Desondanks verdient het aanbeveling de
spreekwoordelijke kat niet op het spek te binden en brandbare buitenopslag zoveel mogelijk te
vermijden.

7. De rol van het gebruik van het pand
In het onderzoek gaat veel aandacht uit naar de brandpreventieve voorzieningen die zijn
getroffen. Toch belichten de voorzieningen slechts een deel van het verhaal; juist de
combinatie van voorzieningen en gebruik van het pand maken het pand tot een brandveilige
of brandonveilige omgeving. Zo bleek dat de helft van de panden met zelfsluitende deuren
niet functioneerden. Vaak was dit te wijten aan het open zetten van (brand)deuren, waardoor
het technisch functionele brandcompartiment niet meer als zodanig konden werken.

Een strikte compartimentering is de basis van de beheersbaarheid en dus ook beperken van de
schade bij brand. Een goed uitgevoerde compartimentering geeft de brandweer de
mogelijkheid om een brand beperkt te houden. De uitvoering is vooral een zaak van bouwer
en opdrachtgever, waarbij de overheid een toetsende rol speelt.

Het intact houden van compartimentering is een specifieke verantwoordelijkheid van de
eigenaar / gebruiker van een pand. Hiervoor moet hij wel de beschikking hebben over de
juiste gegevens. Bij een gebruiksvergunning is dat geregeld, omdat daarin de eisen worden
opgenomen over de gegevens die in het betreffende pand aanwezig moeten zijn. Hetzelfde
kan ook geregeld worden voor een milieuvergunning en een bouwvergunning. Goede
voorlichting over nut én noodzaak van voorzieningen zal in de ogen van het Nibra bijdragen
aan een blijvend goede uitvoering en handhaving.

Het verdient aanbeveling een checklist op te stellen ten behoeve van gebruikers van panden
en de gebruikers te ondersteunen bij controles. Dezelfde methodiek kan gebruikt worden door
verzekeraars, door gebruikers / eigenaren inzichtelijk te maken waarop wordt gelet bij het
afsluiten of continueren van een verzekering. Verzekeraars zouden in samenwerking met de
gebruiker kunnen komen tot zogenaamde zelfcontrolesystemen, die het mogelijk maken de
eigenaar / gebruiker te stimuleren meer aan brandpreventie te doen. Diverse systemen zijn in
samenwerking met gemeenten ontwikkeld, waardoor meer inzicht wordt verkregen in het
veiligheidsniveau van gebouwen en gebruikers.

8. Compartimentering en overige brandpreventieve voorzieningen
Met betrekking tot de preventieve voorzieningen blijken met name de
brandcompartimentering en de zelfsluitende deuren te falen. Het Nibra beveelt de brandweer
aan om streng toe te zien op het gedrag van de ondernemer en bij controles duidelijke
signalen af te geven indien zelfsluitende deuren worden geblokkeerd. Overige preventieve
voorzieningen zijn grotendeels technische voorzieningen, die door omstandigheden hebben
gefaald. Het is aan de brandweer én verzekeraars om, daar waar brandpreventieve
voorzieningen worden gebruikt, kritisch te blijven letten op de manier waarop zij zijn
toegepast.
Bij brandstichting zijn factoren als brandpreventieve maatregelen minder van belang. Ook in
een brandveilig gebouw zal de brand zich snel ontwikkelen, als de brandstichter dusdanige
maatregelen treft die een snelle brandontwikkeling mogelijk maken.
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13. VERZEKEREN (een schets van de verzekeringsmarkt)
Voor het afsluiten van een verzekering kunnen verschillende wegen worden bewandeld. Om
als potentiële klant in contact te komen met een verzekeraar, kan men zich wenden tot:
a. een verzekeraar die een direct contact met zijn verzekerden onderhoudt, of 
b. een tussenpersoon die de verkoop verzorgt voor verzekeraars die de verkoop van hun

producten laten lopen via gespecialiseerde assurantie adviseurs.
De manier waarop het contact wordt opgenomen en onderhouden kan hierbij variëren van:
mondeling tot telefonisch, schriftelijk of via internet. Welke keus men hierbij doet, hangt af
van verschillende factoren en vooral ook van het soort verzekering waarom het gaat. Een
belangrijk verschil is hierbij of men zich als particulier wil verzekeren of dat het gaat om een
verzekering voor een bedrijf of instelling. En het is juist in deze laatste groep, de zakelijke
markt, waar zich in principe grote tot zeer grote brandschades zouden kunnen voordoen.

Zonder al te veel in details te willen treden, worden hierna enkele aspecten aan de orde
gesteld die een rol spelen bij het tot stand komen van zakelijke verzekeringen. Dit wordt
gedaan omdat er een direct verband is met de manier waarop een potentiële ‘grote brand’ (een
grote brandschade) terecht komt in de boeken van een verzekeraar.

Intermediair
De verkoop van verzekeringen vergt gespecialiseerde vak- en productkennis. Veel bedrijven
en instellingen doen daarom een beroep op gespecialiseerde assurantie adviseurs en veel
verzekeraars laten de verkoop van hun producten over aan deze assurantie adviseurs. De
directe klanten van deze verzekeraars zijn dus de tussenpersonen die door het gehele land
gevestigd zijn in een bedrijfsomvang die varieert van klein tot zeer omvangrijk. Er is hierbij
een onderscheid tussen tussenpersonen die direct zaken doen met maatschappijen of degenen
die daarnaast zaken laten verlopen via de Assurantiebeurs. 

Co-assurantie
De omvang of de aard van de risico’s die gedekt moeten worden, is soms zodanig dat het
noodzakelijk is om het risico te spreiden over twee of meer verzekeraars, die elk een bepaald
percentage van het risico op zich nemen. Dit kan gebeuren op initiatief van een verzekeraar,
die zelf het risico te groot vindt en (een) andere verzekeraar(s) zoekt om het risico te delen.
Op de Assurantiebeurs ligt het initiatief bij de verzekeringsmakelaar, die een aantal
verzekeraars zoekt om mee te tekenen op een polis. De twee verzekeraars die de rij van
deelnemende verzekeraars openen, worden de ‘bovenstaanden’ genoemd en volgens afspraak
verloopt de communicatie over voorwaarden en afhandeling, maar ook schaderegeling, met
name via de ‘bovenstaanden’.

Direct writers
Bedrijven en instellingen kunnen er voor kiezen om zelf een verzekeraar te benaderen.
Verzekeraars die hierop ingericht zijn, worden ook wel ‘direct writers’ genoemd. De
communicatie tussen verzekerde en verzekeraar verloopt in dit geval dus direct, zonder de
tussenkomst van een assurantie adviseur.

Risicobeoordeling en acceptatie
Om een oordeel te vormen over de aard en omvang van een ter verzekering aangeboden
bedrijf of instelling, is risicoinformatie nodig. Hiertoe kan een inspectie worden uitgevoerd
door een technisch inspecteur, maar soms wordt genoegen genomen met de informatie die
wordt aangedragen door de verzekerde of door zijn assurantie adviseur.



Rapport Grote Branden november 2002 50 van 103

 

De technisch inspecteur maakt aan de hand van de verzamelde informatie een
beoordelingsrapport, dat door de acceptant(en) van de verzekeraar(s) gebruikt moet worden
bij het de vaststellen van premie(s) en voorwaarden. 
De uitvoering van de technische inspectie kan gebeuren door een technisch inspecteur in
dienst van de verzekeraar, maar het komt ook voor dat een beroep wordt gedaan op externe
inspecteurs.
Voor de grotere verzekeringscontracten is het gebruikelijk dat de verzekeringsmakelaar
technische informatie aanlevert om verzekeraars een beeld te geven van het aangebodene. De
Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs heeft in samenwerking met het Verbond van
Verzekeraars vragenformulieren ontwikkeld voor industriële risico’s, horeca risico’s,
vastgoed risico’s en opslag risico’s. 
De aangeleverde informatie kan er mede toe leiden dat door de verzekeraar alvast een
voorlopige dekking wordt afgegeven onder voorbehoud van een eigen inspectie. Deze
inspectie vindt dan op een later tijdstip plaats en kan achteraf nog leiden tot wijzigingen.
Gedurende de tijd dat er geen inspectierapport is, loopt de verzekeraar soms risico’s waarvan
de aard en omvang onbekend zijn.

Preventievoorwaarden
Bij een technische inspectie kunnen allerlei zaken geconstateerd worden die een verzwarende
invloed op het risico hebben. De technisch inspecteur zal deze vermelden in het
inspectierapport en aanbevelingen doen om tot verbetering te komen. Voor de acceptant  kan
dit aanleiding vormen om bepaalde preventievoorwaarden te stellen, die betrekking kunnen
hebben op organisatorische, bouwkundige of installatietechnische verbeteringen. Dit wordt
schriftelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld: de verzekering wordt verbonden aan de voorwaarde dat
brandveilige afvalbakken worden aangeschaft en gebruikt. Bepaalde zware risico’s kunnen
hierbij de uitvoering van eveneens ‘zware’ preventiemaatregelen noodzakelijk maken en
mede in verband met de kosten en de benodigde installatietijd zullen er termijnen vastgesteld
moeten worden waarbinnen de uitvoering van deze preventievoorwaarden zal worden
gerealiseerd (bijv. drie maanden). In de communicatie over dergelijke preventievoorwaarden,
veelal via de tussenpersoon, zal de verzekerde duidelijk gemaakt moeten worden wat er
bedoeld wordt en ook of en wanneer een en ander op de juiste wijze zal zijn uitgevoerd.

Clausules
Bij beursverzekeringen kan de acceptant het voor bepaalde risico’s noodzakelijk vinden om
de gebruikelijke polisvoorwaarden uit te breiden. Dit gebeurt dan in de vorm van toegevoegde
clausules, die bijvoorbeeld verplichten om op bepaalde plaatsen geen buitenopslag te laten
plaatsvinden, om de elektrische installatie periodiek te laten keuren en om de uitvoering van
brandgevaarlijke werkzaamheden aan bepaalde voorwaarden te verbinden.

Ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt
In diverse van de voor dit rapport gevoerde gesprekken kwam naar voren dat de
verzekeringswereld in toenemende mate te kampen heeft met een zekere kloof tussen
‘techniek’ en ‘acceptatie’. Dit heeft alles te maken met een gebrek aan kennis over preventie,
maar ook door de manier waarop verzekeringsbedrijven tegenwoordig zijn georganiseerd.

De marktomstandigheden hebben de afgelopen jaren ontwikkelingen bevorderd als:
vergroting van de bedrijfsomvang door groei en concentratie, ombuiging van product- naar
klantgerichte organisatie, verhoging van de efficiency, verregaande automatisering en sturing
op omzet.
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Het gevolg van deze ontwikkelingen is, dat nu sprake is van een situatie die gekenmerkt
wordt door een toenemend gebrek aan kennis over het vak van brandverzekeraar en kennis op
het gebied van preventie. Mede onder invloed van de commerciële druk heeft dit tot gevolg
dat risico’s zijn en worden geaccepteerd zonder adequate premies en voorwaarden. Zonder (of
onvoldoende) risicoinformatie en zonder de juiste preventie.

De geschetste ontwikkeling heeft verschillende gevolgen, zoals:
 reorganisaties hebben bevorderd dat ‘oude rotten’ in het brandverzekeringsvak op andere

plaatsen terecht kwamen of vertrokken zijn;
 het aantal technisch inspecteurs in de verzekeringswereld is de laatste jaren nauwelijks

toegenomen, een groep oudere technisch inspecteurs zal de komende jaren vertrekken;
 de belangstelling voor het volgen van vakinhoudelijke cursussen is afgenomen;
 het gebrek aan kennis over preventie maakt het moeilijk om goed over preventie te

communiceren en duidelijk te maken wat bedoeld wordt;
 de communicatie tussen ‘acceptatie’ en ‘techniek’ is vaak onvoldoende of niet meer

aanwezig, nog afgezien van de communicatie tussen ‘acceptatie’ en ‘commercie’;
 door de geautomatiseerde processen en het berichtenverkeer via e-mail ontbreekt het

tegenwoordig aan het informeel uitwisselen van informatie (bijv.: een technisch inspecteur
verzendt vanuit huis zijn inspectierapport via e-mail en weet daarna niet of het ooit
gelezen wordt en wat ermee gebeurt);

 na een schade worden de technische inspecteurs niet geïnformeerd over of betrokken bij
de schadeafhandeling. Zo wordt de klant deskundige hulp en de technische inspecteur
praktijkervaring onthouden.

 de organisatiestructuur is vaak zo dat het na het afgeven van een polis moeilijk is om een
post te blijven volgen en bijvoorbeeld te controleren of preventievoorwaarden op de
gewenste manier zijn nagekomen;

 veel verzekerden hebben de instelling dat onnodige kosten vermeden moeten worden en
hebben mede daarom weinig belangstelling voor preventie;

 bovendien: de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt hebben bij verzekerden niet
bijgedragen aan het idee dat verzekeraars preventie belangrijk zouden vinden.

Het gevolg van al deze ontwikkelingen is terug te vinden in de bedrijfsresultaten van veel
brandverzekeraars.
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14. VAN ACCEPTATIE TOT CLAIMGEDRAG (de praktijk)
Dit hoofdstuk behandelt het traject vanaf acceptatie tot en met het afhandelen van schades,
zoals zich dat in de huidige (verzekerings)praktijk voordoet. Dat begint bij de risico-
informatie en risico-evaluatie, vervolgens het acceptatieproces en bij schade de afhandeling,
het brandonderzoek, het screenen van fraude-indicatoren, de beslissing uitkeren of niet, het
leren van grote branden en eindigt bij een blik in de toekomst.

Inspectie
Risico-informatie bestaat uit twee hoofdcomponenten: objectief waarneembare
omstandigheden en de moraliteit van verzekerde. De informatie heeft betrekking op
(beperking van) de omvang van een eventuele claim en op het mogelijke claimgedrag van
verzekerde. Met goede informatie kan bijvoorbeeld fraude worden voorkomen.

Rolverdeling maatschappij – intermediair
Verschillende bronnen wijzen er nadrukkelijk op dat de deelnemers in het verzekeringsproces
de rolverdeling tussen intermediair en verzekeraar steeds helder en scherp in het oog moeten
houden. Optreden als “gemachtigde van verzekeraars” heeft rechtsgevolgen! Ieders rol moet
scherp zijn afgebakend, ieder moet zich bewust zijn van de rechtsgevolgen die met de
vervulling van zijn rol samenhangen, en ieder moet de consequenties van zijn daden
aanvaarden.

De makelaar behoort de moraliteit van verzekerde te toetsen, en de verzekeraar de mentaliteit
en kwaliteit van de makelaar. De verzekeraar moet kunnen vertrouwen op het werk van de
makelaar. In dat verband is van belang dat de makelaar acceptant en schadeafwikkelaar
tegelijk is. Makelaars (en in mindere mate assurantietussenpersonen) hebben zo een moeilijke
dubbelrol: ze moeten het belang van verzekerde dienen, maar ook het belang van verzekeraar,
ze moeten de kans op en de oorzaak van schade (laten) bepalen, en ze moeten in beide fasen
van het proces de moraliteit van hun klant in het oog houden. Goed risk management wordt
bij grote makelaars daarom steeds belangrijker.

De verzekeringsmaatschappij moet zelf eigen moraliteitsonderzoek blijven doen bij
verzekerde. In de pré-acceptatiefase heeft het intermediair (“ons kent ons”) wel een
zeeffunctie, maar dit is niet voldoende: eigen oordeelsvorming door de verzekeraar blijft
nodig. Hierbij geldt overigens dat beursrisico’s een minder groot moraliteitsrisico lijken te
hebben dan standaard (provinciale) risico’s.

Acceptatie
Belangrijk bij acceptatie is het niet alleen het beoordelen van objectieve aspecten van het
risico, maar ook van de moraliteit van de mensen die de verantwoordelijkheid dragen.
Verzekeraars moeten weten met wie (met welke natuurlijke persoon) de zaken gedaan
worden. Het gaat er uiteindelijk om, erachter te komen welke natuurlijke perso(o)n(en) de
zeggenschap heeft / hebben. En dat kan wel eens tot bijzondere inzichten leiden. 

Moraliteitsonderzoek moet worden gedaan in de pré-acceptatiefase. Het is een belangrijk
aandachtspunt ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf (MKB; 40 - 100 medewerkers) en
de vrije beroepen (provinciale risico’s). Het grootbedrijf en multinationals (beursrisico’s)
hebben vaak een behoorlijke moraliteit. Zij zijn veel meer gericht op bestendig voortbestaan;
door hun grootte beschikken ze over procedures die veelal weinig ruimte laten voor fraude.
Fraudezaken bij multinationals ontstaan vaak doordat de procedures veronachtzaamd worden.
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In het MKB echter zou er meer aandacht moeten uitgaan naar de verweving van boven- en
onderwereld.

Bronnen voor moraliteitsinformatie
Moraliteitsinformatie is beschikbaar vanuit voor verzekeraars goed toegankelijke bronnen
zoals:
- het handelsregister Kamer van Koophandel: wie heeft de zeggenschap, zijn er recent in de

zeggenschap wijzigingen geweest, eventueel surséance van betaling of faillissement
- kredietinformatiebureaus zoals Experian, Graydon e.d.: hoe staat het bedrijf financieel

bekend, heeft het bedrijf kredieten, is er sprake van betalingsproblemen met de aflossing n
- het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel: staan de verantwoordelijken van het bedrijf

geregistreerd, hebben zij uitzonderlijke schulden, welk betalingsgedrag vertonen zij
- internet search
- Fraude Informatie Systeem Holland (FISH) en CIS
Het verzamelen van de informatie is niet moeilijk maar moet gestructureerd verlopen en is
arbeidsintensief. Het toetsen van moraliteit kost dus geld. Dat wringt met de
premieopbrengsten en standaardisatie van het verzekeringsproces. De risicodrager
standaardiseert uit kostenoogpunt zoveel mogelijk de acceptatie en schadeafhandeling;
daardoor is er voor moraliteitstoetsing niet altijd ruimte.

Omdat moraliteitsonderzoek kostbaar is, is het onmogelijk om alle aangeboden posten te
beoordelen. Een oplossing is dat je een nader gedefinieerd deel toetst. Bijvoorbeeld alleen
bedrijven uit risicovolle bedrijfstakken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar
richtlijnzaken en indicatiezaken.
Een voorbeeld van een richtlijnzaak is: het bedrijf is afkomstig uit een branche die in het
acceptatiebeleid van de verzekeringsmaatschappij als risicobedrijfstak is aangemerkt.
Een voorbeeld van een indicatiezaak is: het bedrijf heeft geen Nederlandse vestiging maar wil
een verzekering voor risico’s in Nederland.

Moraliteitsindicaties
Voor het starten van een moraliteitsonderzoek werden in het onderzoek de volgende
indicatiecriteria gevonden:

• De post is op de beurs terechtgekomen in verband met het (provinciale)
schadeverloop.

• Er is sprake van een holdingconstructie met eventueel vestigingen in het buitenland en
niet duidelijk is welke natuurlijke persoon of personen de zeggenschap heeft of
hebben.

• Er is sprake van buitenlandse vennootschappen (bijvoorbeeld Delawareconstructie,
Inc’s gevestigd in belastingparadijzen).

• Aspirant-verzekerde heeft alleen een postbusadres.
• Contactpersoon van aspirant-verzekerde beschikt alleen over een prepaid mobiel

telefoonnummer.
• Een natuurlijke persoon die bij het te verzekeren risico is betrokken heeft

vermoedelijk een strafrechtelijk verleden.
• Aspirant-verzekerde heeft geen vestiging in Nederland.
• De financiële situatie van aspirant-verzekerde is onduidelijk (rechtspersoon heeft

bijvoorbeeld geen jaarrekening gedeponeerd bij de KvK).
• Het bedrijf maakt een doorstart onder een andere naam
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• De leeftijd van de aanvrager in relatie tot zijn positie in de bedrijfsleiding
respectievelijk zijn ondernemersverantwoordelijkheden

De hierboven weergegeven criteria worden in de praktijk gebruikt door acceptanten bij een
grote verzekeringsmaatschappij.

Dit soort moraliteitsonderzoek loont. In het beste geval ziet de potentieel frauderende
aspirant-verzekerde van het sluiten van de polis af. In de andere gevallen heeft de verzekeraar
er alles aan gedaan om zo goed mogelijke risico-informatie te verzamelen, en kan hij
beslissen of hij het risico (eventueel onder beperkende voorwaarden) wil verzekeren.

Andere openbare informatiebronnen
De afgelopen jaren, zeker sinds de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam,
is de vraag naar eventuele risico’s in de woon- en leefomgeving actueler dan ooit. Overheden
en hulpverleningsinstanties werken hard aan het in kaart brengen van de risico’s in hun
verzorgingsgebied. Daarnaast is de milieudienst van de gemeente actief met
vergunningverlening en controle van bedrijven. 
De provincie Utrecht heeft samen met de gemeenten sinds begin 2001 een uitgebreide risico-
inventarisatie uitgevoerd. De resultaten zijn in de vorm van een digitale risicokaart op internet
gezet. Hierop zijn voor 26 gemeenten de risico’s en effecten van calamiteiten te zien. Er is in
beeld gebracht wat eventueel kan gebeuren. De overheid is immers verplicht om informatie
over mogelijke risico's te geven. De kans dat calamiteiten daadwerkelijk plaatsvinden is door
voorzorgsmaatregelen buitengewoon klein. Na Friesland en Limburg is Utrecht de derde
provincie met een risicokaart op internet. De kaart is te raadplegen via www.provincie-
utrecht.nl.

De risicokaart laat voor de hele provincie Utrecht drie soorten risico's zien: bij bedrijven en instellingen, met het
vervoer van gevaarlijke stoffen en door natuurrampen. In de provincie Utrecht verschijnen 468 bedrijven in
beeld, waarvan 11 met een verhoogd risico. Met behulp van de risico-inventarisatie kan de plaatselijke overheid
beslissen over wat er met het risico gedaan zou moeten worden. Er zijn drie mogelijkheden:
- niets doen
- het bedrijf verzoeken om een bereikbaarheidsplan te maken
- de brandweer een aanvalsplan laten opstellen
De kaart zelf biedt onder meer informatie over de effecten van brand bij de bedrijven. Bij de bepaling van de
effecten is steeds uitgegaan van het slechtst denkbare scenario. Zo is de risicoafstand gegeven voor brand en -
indien van toepassing - ontploffing. Verder is aangegeven welke gemeente als vergunningverlener optreedt. 

Op de kaart is terug te vinden tot welke branche een bedrijf behoort. Zo zijn identificeerbaar de
afvalverwerkingsbranche, DHZ-zaken met een oppervlak van meer dan 1000 m2, tuincentra met een oppervlak
van meer dan 2000 m2, productie- en fabricagebedrijven, autospuiterijen, houtopslag- en
houtbewerkingsbedrijven met een oppervlak van 1000 m2 of meer danwel  500 m2 overdekt, opslagbedrijven
(loodsen en silo’s), zwembaden, verfproducenten, en andere bedrijven met een bijzondere kwetsbaarheid wat
betreft brand. 

De kaart biedt verzekeraars risico-informatie over bedrijven zelf, en indirect ook voor de
belendingen. Het raadplegen van de risicokaart tijdens het acceptatieproces van een
verzekeringspost of in de voorbereiding van een risico-inspectie kan veel nuttige gegevens
opleveren!

Schadeafhandeling
En dan kan er een moment komen dat het onzeker voorval werkelijkheid wordt: er wordt
schade gemeld. Schadebehandelaars verrichten na een schademelding een eerste
administratieve controle. Hierbij komen zaken aan de orde als:

http://www.provincie-utrecht.nl/
http://www.provincie-utrecht.nl/
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- wat staat er in het acceptatiedossier
- is de premie tijdig betaald
- welke dekking biedt de polis 
- is de verzekerde som recent bijgesteld in aard of omvang
- wanneer is er voor het laatst geïnspecteerd en wat waren de bevindingen.
Vervolgens benoemt de makelaar de expert die de schade moet vaststellen. De expert doet
primair schadevaststelling en kijkt ook naar de oorzaak. Indien daar indicatie voor is (zie
verderop in dit hoofdstuk) moet er ook een diepgravender toedrachtsonderzoek plaatsvinden.
Een onderzoeker doet onderzoek naar de reden van die oorzaak, niet vanuit wantrouwen maar
om die oorzaak als ‘gezond’ te kunnen betitelen. Alleen de kwalificatie ‘kortsluiting’ is
onvoldoende. De verzekeraar als risicodrager heeft er belang bij om de oorzaak en de reden
hiervan te weten te komen. 

Brandonderzoek
Bij iedere brand is het steeds de vraag wat de brandoorzaak is geweest. Dat is niet alleen een
onderwerp dat altijd in berichten in de pers wordt genoemd, maar dat van belang is voor:
- de brandweer bij het invullen van het brandrapport dat naar het CBS wordt gestuurd
- de politie ten aanzien van de vraag of misschien sprake is van een misdrijf
- de verzekeraar ten aanzien van de vraag wie aansprakelijk is en of er wellicht sprake is

van brandstichting door verzekerde.

Constateringen brandweer
Onderzoek naar de oorzaak van een brand wordt niet uitgevoerd door de brandweer. Dat is
eigenlijk opmerkelijk, want de brandweer is altijd als eerste op de plaats van de brand
aanwezig en dat is voor het uitvoeren van een brandonderzoek gunstig. De eerste
waarnemingen kunnen namelijk veel informatie opleveren ten aanzien van de vraag waar en
waardoor de brand begonnen is. Een onderzoek naar de oorzaak kan bovendien worden
gebruikt in een terugkoppeling naar de eerder gevraagde preventiemaatregelen. In een
evaluatie zou dan steeds weer kunnen worden nagegaan of de getroffen maatregelen
voldoende effectief geweest zijn en of er zaken gevonden worden die tot andere inzichten
zouden leiden.

In de huidige praktijk is het zo dat de brandweer zich bij een brand beperkt tot de repressie,
het beheersen en blussen van de brand, waarna de politie in bepaalde gevallen onderzoek
verricht naar de oorzaak van de brand. Eventueel in een later stadium gevolgd door een
onderzoek door een particuliere brandonderzoeker in dienst of opdracht van de verzekeraar.

Uit het onderzoek blijkt dat de kwalificatie van de brandoorzaak door de brandweer een
probleem is. De opgave die de bevelvoerder van de brandweer in zijn interne rapportage doet
wordt verwerkt in CBS-statistieken. Afgezet tegen de gegevens van brandonderzoeken door
politie en onderzoeksbureaus blijken de opgaven aantoonbaar onjuist. Mitsdien moeten
vraagtekens gezet worden bij de door het CBS gepubliceerde cijfers omtrent brandoorzaken.

Justitieel brandonderzoek
Justitieel brandonderzoek is voorbehouden aan de politie. De politie doet onder meer eigen
onderzoek als er sprake is van een grote brand. Een “huis-, tuin- of keukenbrandje” zoals een
afvalcontainerbrand worden niet onderzocht tenzij er vermoeden is van brandstichting of
pyromanie. In het algemeen kan worden gesteld dat brandjes leiden tot justitieel onderzoek als
er maatschappelijke verontrusting (te verwachten) is.
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Brandonderzoek heeft voor de politie veelal geen hoge prioriteit. Het kost veel tijd en de
opbrengst van brandonderzoek is justitieel gezien gering (ongeveer 10% van de onderzoeken
levert daders op). Bovendien is het nodig direct na de brand al op te treden, en niet altijd is er
dan ook een branddeskundige beschikbaar. Het beeld over alle politieregio’s tezamen is
divers. De politieregio’s in Nederland doen:
- of vrijwel geen onderzoek
- of ad hoc onderzoek
- of vrijwel altijd onderzoek (vaak is er dan een branddeskundige beschikbaar die op een

onderzoek aandringt. De deskundigen moeten voor het behoud van het certificaat een
minimum aantal onderzoeken per jaar moet doen).

Bij het uitvoeren van een brandonderzoek let de politie er op of sprake is van:
- misdrijfindicatoren 
- letsel of slachtoffers
- impact op samenleving c.q. de politieke gevoeligheid
Hoofddoel bij het onderzoek door de politie is het nagaan of er sprake is van een misdrijf of
niet. Zo zal bij het constateren van een technische oorzaak het onderzoek meestal gestaakt
worden.

Voor het uitvoeren van onderzoek bij brand beschikt iedere politieregio over een afdeling
Technische Recherche (afdeling TR). De recherche is opgesplitst in twee afzonderlijke
taakvelden; de technische recherche is op zoek naar sporen om zo de oorzaak van de brand te
achterhalen terwijl de  tactische recherche zich richt op het zoeken naar de dader. 
Het streven is dat iedere afdeling TR de beschikking krijgt over ten minste één
gekwalificeerde brandonderzoeker. Deze zijn thans voor een deel aanwezig en voor een deel
nog in opleiding. 

Gekwalificeerde brandonderzoekers
Om je als brandonderzoeker (Deskundige A brandonderzoeken) te kwalificeren moet je de
Branddeskundigenopleiding van het Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en
Recherchekunde (ICR; vroeger bekend als de Rechercheschool) in Zutphen volgen. 
De opleiding bestaat uit 4 modules. De module Basis opleiding Brand (TRM BB) heeft een
duur van 4 weken. Deze module is voor iedere technisch rechercheur toegankelijk en is
noodzakelijk voor het kunnen volgen van de overige 3 modules te weten: Brand en Gas (TRM
BG), Brandoorzaken en Elektrotechniek (TRM BE) en Explosies en Explosieven (TRM BX).
Deze laatste 3 modules duren allen 3 weken. De gemiddelde tijd die een cursist nodig heeft
voor het behalen van het certificaat is 4 jaar. 
Naast de justitiële onderzoekers worden er op het ICR te Zutphen  ook private
brandonderzoekers toegelaten tot de brandmodules, met uitzondering van de module BX. 
In het kader van het nieuwe politieonderwijs worden de modules en examens die voor het
verkrijgen van het certificaat Deskundige A brandonderzoeken gelden in de komende jaren
aangepast.

Sinds het begin van de eerste opleiding in 1996 zijn er in Nederland in totaal 29
Branddeskundigen A opgeleid, waarvan er 15 bij de politie werken en 14 in de private sector.
De aanwas stagneert, omdat de opleidingscapaciteit beperkt is. De opleiding kan per jaar ten
hoogste 8 á 10 mensen verwerken. Verder is de opleiding erg kostbaar, zeker voor de private
hoek (de opleiding is alleen in full time dagonderwijs te volgen; personeel is gedurende de
opleiding dus niet inzetbaar). 
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Sinds 2000 worden deskundige en goed opgeleide brandonderzoekers gecertificeerd en
opgenomen in een register. Deze moeten jaarlijks een voldoende aantal branden onderzoeken
en zorgen dat hun vakkennis op peil blijft door het volgen van bijvoorbeeld praktijkdagen.
Eens per 4 jaar vindt hercertificering plaats door het Centraal Examenbureau Politie.
 
Voor de kwaliteitsborging, de onderlinge afstemming en communicatie alsmede de
uitwisseling van kennis en expertise is voor alle deskundige A brandonderzoeken de
kwaliteitskring “Deskundige A Brandonderzoeken” opgericht.

De mening/conclusie van een Branddeskundige A is bij bijvoorbeeld een optreden in rechte
zwaarwegend.

Particuliere brandonderzoekers
De informatie die door de politie uitgevoerd brandonderzoek oplevert – als de politie al een
onderzoek doet en dat niet voortijdig beëindigt – is  voor verzekeraars lang niet altijd
voldoende. In het kader van de schaderegeling en de vraag of en hoe de verzekering
gecontinueerd zal worden, heeft de verzekeraar veel meer informatie nodig dan de politie kan,
zal en/of mag leveren. Vanuit deze behoefte zijn de particuliere onderzoeksbureaus ontstaan
of hebben verzekeraars eigen brandonderzoekers in dienst.

Het particuliere onderzoeksbureau onderzoekt in opdracht van de verzekeraar de oorzaak (van
belang voor eventuele aansprakelijkheid, preventie voor toekomst, merkelijke schuld e.d.).
Ook zullen zaken de revue passeren die de politie normaal niet onderzoekt, zoals de moraliteit
verzekerde, de vraag of is voldaan aan polisbepalingen/-clausules, het risico voor toekomst
enz.
Ten aanzien van brandonderzoek heeft de politie dus duidelijk een andere taak dan het
particuliere onderzoeksbureau. Men zegt wel dat het brandonderzoek van de politie
‘dadergericht onderzoek’ is en dat van de particuliere bureaus ‘toedrachtonderzoek’. 

Van toedrachtonderzoek gaat ook een preventieve werking uit. Als een onderzoeksbureau een
gedegen studie van de oorzaak en de omstandigheden van de brand maakt is dat een krachtig
signaal van de verzekeraar dat er met schade en claims zorgvuldig en professioneel wordt
omgegaan.

Samenwerking (brandweer,) politie en private onderzoekers
Uit het onderzoek komt naar voren dat van samenwerking tussen politie en brandweer de
facto geen sprake is en dat er in de samenwerking tussen politie en private onderzoekers een
aantal knelpunten zit. De geraadpleegde bronnen beschouwen beide gebreken als een zeer
belangrijk punt om op de kortst mogelijke termijn te verbeteren.

Voor verbetering van de samenwerking tussen brandweer en politie wordt momenteel een
samenwerkingsverband van gecertificeerde justitiële branddeskundigen en brandweerliaisons
opgericht.

Samenwerking tussen justitiële en private onderzoekers haalt wel eens de tegengestelde
belangen naar boven. Soms is er wel eens sprake van botsende persoonlijkheden of
opvattingen, onder deskundigen niet ongebruikelijk. Verder lopen zoals geschetst de taken en
dus het onderzoeksdoel uiteen. In de meeste politieregio’s is de samenwerking tussen
justitiële en private onderzoekers naar omstandigheden bevredigend te noemen.
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De politie beschouwt private onderzoekers nog al eens als “extra handje”. Onderzoeksbureaus
kunnen soms beschikken over extra budget van verzekeraars waar de politie om verlegen zit.
Samenwerking tussen politie en onderzoeksbureau is erg belangrijk omdat een onderzoek naar
de oorzaak van een brand slechts één maal goed kan worden gedaan. Als de technische
recherche op de plaats van het delict (PD) is geweest is deze daarna immers geheel verstoord
of leeggeruimd, en zijn sporen verplaatst of gecontamineerd. 

Dit pleit voor een goede uitwisseling van informatie tussen publieke en private onderzoekers.
Informatie-uitwisseling van politie & justitie (& brandweer) met schadeonderzoekers van
verzekeraars gebeurt informeel wel op de PD, maar is daarna formeel niet meer mogelijk. De
Wet politieregisters verhindert namelijk dat veel van de bij de politie aanwezige informatie
gedeeld mag worden met anderen (verzekeraars). Door het ‘Fraudeprotocol’ en het ‘Fraude
loket’ mag nu alleen informatieoverdracht plaatsvinden als er sprake is van fraude. Het
betekent dat bij normale branden steeds minder informatie beschikbaar komt over de
toedracht. De verwachting is daarbij dat in het kader van de toekomstige wetsherziening van
de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus ook nadere regels zullen
ontstaan voor onder meer expertisebureaus en particuliere recherchebureaus. 
In Groningen heeft men in een proefproject geprobeerd met onder meer een gedragscode te
komen tot een universeel toepasbare werkwijze tussen de beide bloedgroepen. Het project is
echter zonder resultaten gestopt.

Fraude-indicatoren
Naar aanleiding van het eerste onderzoek door de expert naar de oorzaak van de brand kan het
schadegeval onder andere getoetst worden aan de volgende indicatoren:

• Het alibi van verzekerde
• Slechte financiële situatie: de financiële gegoedheid van verzekerde is dubieus
• De economische omstandigheden in de betreffende bedrijfstak zijn slecht, of er doen zich

in de bedrijfstak grote veranderingen (saneringen) voor
• De brand is ontstaan in onverkoopbare voorraad, of de administratie is verbrand
• Er is meer dan één brandhaarden aangetroffen
• De brandoorzaak is dubieus/onbekend
• Bij geval van brandstichting geen sporen van braak aangetroffen
• Het schadepand was ten tijde van het evenement onbewoond en niet onder toezicht

geplaatst
• Het pand was niet aangesloten op de nutsbedrijven (in relatie met vorige punt)
• Er zijn voor de brand belangrijke of voor de eigenaar dierbare zaken verwijderd, zoals

persoonlijke bezittingen en huisdieren
• Het pand staat reeds geruime te koop
• Het bedrijf wil gaan uitbreiden/moderniseren
• Brand werd niet door brandalarminstallatie gedetecteerd
• Alarminstallatie stond (toevallig) niet ingeschakeld
• Alarminstallatie stond wel ingeschakeld maar was ‘afgeschermd’ door voorraden
• De brand werd ontdekt kort na het tijdstip waarop verzekerde of een ander het pand verliet

Doet zo’n indicator zich voor, dan is nader diepgravend onderzoek gewenst naar de
omstandigheden waaronder de schade is ontstaan (indicatiezaak). Eventueel kan het leiden tot
een optreden in rechte, dat - ook al is het proces misschien niet te winnen - kan leiden tot een
interne verwijzingsregistratie (‘interne besmetverklaring’).
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Voor het starten van een onderzoek is er onderscheid naar richtlijnzaken en indicatiezaken.
Een richtlijnzaak is afhankelijk van het beleid van de maatschappij. Een maatschappij kan
bijvoorbeeld het beleid hebben dat elke zaak waarvan de schade groter is dan € 45.000,= moet
worden onderzocht.
Een voorbeeld van een schadebehandelings-indicatiezaak is een schadegeval waarbij blijkt dat
de brandmeldinstallatie niet heeft gefunctioneerd (zie bovenstaand lijstje).

Sporen van brandstichting
Bij brandstichting wordt vaak gebruik gemaakt van een ‘brandversneller’ om de brand te
starten. Bekende brandversnellers zijn brandbare vloeistoffen als benzine, thinner, spiritus e.d.
Kenmerkend is dat dergelijke brandversnellers altijd sporen, zij het soms zeer miniem,
nalaten. In een laboratorium kunnen de sporen geanalyseerd worden met behulp van een
gaschromatograaf. De resultaten laten soms verrassende details zien, zoals de soort benzine
die gebruikt werd, waardoor mogelijkheden ontstaan om nadere informatie over de
brandstichter te verkrijgen.
Voor het laboratoriumonderzoek maakt de politie gebruik van het Nederlands Forensisch
Instituut (voorheen Gerechtelijk Laboratorium). De particuliere bureaus laten monsters
onderzoeken door particuliere laboratoria.

Om bij een brandonderzoek na te gaan of sprake zou kunnen zijn van brandstichting, wordt
gezocht naar sporen van brandversnellers met behulp van een ‘sniffer’ (een gasdetector)  of
door een speciaal getrainde hond. Honden beschikken over een enorm reukvermogen en door
de training zijn honden zeer veel beter dan sniffers in staat om sporen van brandversnellers te
ontdekken.
In ons land zijn tegenwoordig binnen de politieorganisatie twee full-time begeleiders met
gecertificeerde ‘brand’honden werkzaam. De begeleiders zijn geen gecertificeerde
brandonderzoeker, maar ze nemen wel deel aan praktijkdagen e.d.
Momenteel is de situatie zo dat deze honden vrij frequent ingezet worden, zodat er op dat
gebied geen achterstand meer is t.o.v. landen als Engeland, Verenigde Staten en Frankrijk.

De onderzoekers van de particuliere bureaus werken altijd met een sniffer. De honden van de
politie kunnen niet zonder meer worden ingeschakeld door de particuliere bureaus, maar als
de politie een brandonderzoek uitvoert en er een vermoeden van brandstichting bestaat, zet de
politie de honden natuurlijk wel in. Nadeel is dan wel dat de uitslag van het Nationaal
Forensisch Instituut 3 maanden op zich laat wachten. In relatie tot schaderegeling is dat erg
lang. Bij de particuliere laboratoria zijn de resultaten binnen enkele dagen bekend.

Uitkeren of niet?
Als het gaat over uitkeringsbeleid hebben verzekeraars geen positief imago bij de buitenwacht
en de rechterlijke macht. Men herkent een grote ongelijkwaardigheid in de positie van
verzekeraar en verzekerde ten opzichte van elkaar. De verzekeringsmaatschappij als groot
bedrijf bekleedt in de beeldvorming van nature een machtiger positie dan de getroffen
verzekerde. Bij rechterlijke beslissingen in verzekeringsgeschillen speelt daarom wel eens de
zieligheidsfactor mee, soms zelfs bewust.

Uitkering van verzekeringspenningen heeft een relatie met het voortbestaan van de getroffene.
De verzekerde heeft het verzekeringsgeld nodig om zijn activiteiten te kunnen voortzetten. De
verzekerde heeft dus belang bij een spoedige volledige uitkering door de
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verzekeringsmaatschappij. (Extra) schade door niet of te laat betalen van
verzekeringsuitkeringen is gemaximeerd tot de wettelijke rente.

De Nederlandse verzekeraars zijn volgens deskundigen doorgaans zorgvuldig in hun
uitkeringsbeleid. Een verzekeraar moet goede argumenten hebben om uitkering te weigeren.
Verzekeraars waren 20 jaar geleden harder: dan werden wel eens oneigenlijke of onechte
argumenten gezocht. Zo was het voor interpretatie van de wet- en regelgeving rond schade-
uitkering toegestaan te kijken naar de gebruiken in de branche. Dit leidde wel eens tot wrange
beslissingen. Tegenwoordig gaat de rechter uit van wat verzekerde had moeten en (of) mogen
begrijpen. 

Het is voor verzekeraars daardoor niet gemakkelijker geworden. Toch is het niet zo dat
verzekeraars geen rechtsmiddelen hebben om bij aansprakelijkheid van verzekerde uitkering
te weigeren of bij aansprakelijkheid van een ander verhaal te plegen.

Aansprakelijkheid
Artikel 294 Wetboek van Koophandel luidt: “De verzekeraar is ontslagen van de verpligting
tot voldoening der schade, indien hij bewijst dat de brand door merkelijke schuld of
nalatigheid van den verzekerden zelve, veroorzaakt is.”

Aansprakelijkheid van verzekerde wordt in het algemene spraakgebruik op één lijn gezet met
fraude. Verzekeringsfraude is echter een zo uitgebreid onderwerp dat dit in het bestek van dit
rapport geen goede plaats kan krijgen. Om enige achtergronden te belichten is er voor
gekozen om aan verzekeringsfraude een aparte bijlage te wijden. 

Ten aanzien van aansprakelijkstelling van verzekerde in het algemeen hebben leidt het
onderzoek tot het volgende beeld.

Voor succesvolle aansprakelijkstelling van verzekerde moet bewezen worden dat er een vorm
van schuld in het spel is. Het begrip ‘schuld’ kent gradaties van oplopende zwaarte. In elke
polis zit alvast de lichte schuldvorm van onzorgvuldigheid ingebakken. De schuldgradaties
lopen daarna op van nonchalance tot aan voorwaardelijke opzet en grove schuld. Merkelijke
schuld is de situatie waarin van de veroorzaker van de schade verwacht mag worden dat hij
wist of behoorde te weten dat zijn daad tot de schade zou leiden en dat hem derhalve van het
ontstaan van die schade een verwijt kan worden gemaakt. 

Schuld (opzet) is echter moeilijk te bewijzen. In civiele zaken worden er minder eisen gesteld
aan het bewijs dan in het strafrecht. In civiele zaken zijn vermoedens toegestaan: “op feiten
gebaseerde zwaarwichtige vermoedens”. Op grond van artikel 294 WvK heeft de verzekeraar
de bewijslast en ook het bewijsrisico. Vroeger (10 jaar en langer geleden) was het
gemakkelijker dan nu om opzet te bewijzen. De Hoge Raad heeft in een arrest uitgesproken
dat omkering van de bewijslast (“verzekeraar heeft op feiten gebaseerde zwaarwichtige
vermoedens, verzekerde moet maar bewijzen dat hij het desondanks niet gedaan heeft”) niet
meer mag. Artikel 294 WvK legt de bewijslast bij de verzekeraar en de HR vindt dat die daar
ook moet blijven.

Deze ontwikkeling wordt in de verzekeringswereld als frustrerend ervaren: de verzekeraar
moet nu wel bijna met wiskundig en natuurkundig bewijs komen wil hij zijn zaak kunnen
winnen. Dat pleit er voor om brandonderzoeken veel sneller te laten plaatsvinden om het
benodigde wiskundige en natuurkundige bewijs te verzamelen. De politie die vanuit
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strafrechtelijk uitgangspunt bij branden wordt betrokken zou particuliere onderzoekers daar
meer ruimte voor moeten geven. Het gaat beide actoren immers om waarheidsvinding. Wie
heeft het gedaan, hoe heeft hij het gedaan, en vooral: waarom.
Maar bij brandonderzoek is duidelijk de botsing waarneembaar tussen de publiekrechtelijke
rol, taken en bevoegdheden van de politie (gebaseerd op het strafrecht en met als enig doel het
vinden van de dader) en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor de private rol, taken en
bevoegdheden van de particuliere onderzoekers (gebaseerd op het civielrecht en met als doel
het vinden van de toedracht en aansprakelijkheid).

Verhaal (regres)
Door schadevergoeding uit te keren treedt de verzekeraar in de rechten van verzekerde
(subrogatie). Verzekeraar krijgt daarmee de rechten van de verzekerde om de schade te
verhalen op degene aan wiens schuld de schade is te wijten. Regres heeft een nauwe relatie
met het leerstuk van de onrechtmatige daad.

Verzekeraars hebben zelf een speciale brandregresregeling opgesteld die in het kort het
volgende inhoudt:
- er wordt geen schade verhaald op particulieren;
- verhaal van schade op bedrijven vindt alleen plaats bij onzorgvuldigheid bij veroorzaker

(dus geen risicoaansprakelijkeheid), en het verhaal is beperkt tot een bedrag van € 454.000
De brandregresregeling geldt niet (en er is dus geen beperking aan verhaal):
- wanneer er sprake is van opzet bij de veroorzaker;
- wanneer de veroorzaker in verband met deze schade is veroordeeld wegens een misdrijf.

De maximering van het regres heeft te maken met een vorm van bescherming van
aansprakelijkheidsverzekeraars. Zou er geen maximering zijn dan zouden de premies voor
aansprakelijkheidsverzekeringen aanzienlijk moeten worden verhoogd, en is
onverzekerbaarheid van aansprakelijkheid snel in zicht.

Optreden in rechte
Wat betreft rechtszaken moet een onderscheid gemaakt worden naar civiele en strafzaken.
Een belangrijk verschil tussen civiele en strafzaken is het doel. Bij civiele zaken gaat het om
de toedracht van het schadegeval, vaststelling van degene die verantwoordelijk is en
beoordeling of er sprake is van schuld en aansprakelijkheid. In het strafrecht gaat het (alleen)
om het vaststellen van de dader en het bewijzen en bestraffen van zijn misdrijf. In deze
paragraaf richten wij ons op de civiele zaken.

Bij brandstichting zijn er pas vanaf 1975-1976 rechtszaken bekend. Verzekeraars spannen
minder rechtszaken aan dan vroeger. Oorzaken hiervoor zijn:
- rechter en wetgever hebben het verzekeraars moeilijker gemaakt om een zaak te winnen;
- een zaak is duur;
- het duurt een tijd voordat er een beslissing is.
Over het algemeen kun je zeggen dat verzekeraars alleen echt grote zaken met betrekking tot
object-/brandschade nog laten leiden tot een optreden in rechte. Verzekerden zelf stappen wel
veel vaker en sneller naar de rechter.

Voor de afweging of het geschil een rechtszaak waard is, is het juridisch oordeel van een
advocaat noodzakelijk. De advocaat moet daarvoor alle feiten van de zaak kennen; hij moet
dus goed (mee)onderzoeken en voor het voeren van de zaak alle feiten volledig beheersen.
Elk geval moet op zijn eigen specifieke aspecten worden beoordeeld, wat leidt tot een
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schatting van de kans op succes (‘procesrisico’). Het procesrisico is de kans dat de
verzekeraar de zaak verliest. Op basis van het procesrisico kan de opdrachtgever met de
advocaat een beslissing nemen over het optreden in rechte. 

Soms zijn er principiële gronden om van iets een zaak te maken waarvan het procesrisico op
voorhand al erg groot is. Verzekeraars voeren wel eens een procedure om jurisprudentie te
krijgen die ze dan kunnen gebruiken in toekomstige dossiers. Enkele bronnen geven aan dat
verzekeraars wel eens zaken aanhangig maken waarvan het procesrisico 100% is, maar die
bedoeld zijn om aan verzekerde of anderen duidelijk te maken dat er met de maatschappij niet
te spotten valt. Net als bij toedrachtonderzoek gaat het in dit soort zaken om de
signaalwerking.

Van branden leren
Gegevens uit schadedossiers kunnen belangrijke informatie geven over trends in
schadeoorzaken. Zo komt uit het dossieronderzoek voor dit rapport naar voren dat
buitenopslag, dakdekkerswerkzaamheden, ondoordacht geplaatste halogeenverlichting en
brandgeleiding via isolatiemateriaal veelvuldig voorkomen in relatie tot grote branden.
Maar met gegevens uit schadedossiers is meer mogelijk: het kan (later) informatie zijn voor
he acceptatieproces. “Een gegeven vandaag is informatie voor morgen”, luidt het adagium.

Van belang is dat verkregen inlichtingen uit onderzoeken (moraliteits- maar ook
brandonderzoeken) goed worden opgeslagen en beheerd. Voor goed moraliteitsonderzoek
moeten van mensen bepaalde aspecten geregistreerd worden. De verzekeringsmaatschappij
heeft er belang bij om te weten welke natuurlijke personen betrokken zijn bij het verzekerde
risico. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor het Centraal Informatie Systeem (CIS)
ingericht. 

Het CIS is een databank met gegevens over rechts- en natuurlijke personen met betrekking tot
schademeldingen en verzekeringsgedrag. Het CIS is voor provinciale verzekeraars;
beursrisico’s zijn er echter niet in opgenomen. Beursmakelaars en -verzekeraars kunnen geen
gebruik maken van CIS-informatie noch informatie toeleveren aan de database. Dit betekent
dat de database onvolledig is en noch aan provinciale noch aan beursverzekeraars kan bieden
wat men nodig heeft. 

Toekomst
In de manieren waarop getracht wordt om met verzekeringen te frauderen zijn ontwikkelingen
zichtbaar. Verzekeraars moeten meer doen aan alertheid op en aandacht voor deze
ontwikkelingen bij schadebehandelaars maar ook bij acceptanten. Brandstichting bijvoorbeeld
leidt onvermijdelijk tot overheidsbetrokkenheid. De brandweer en wellicht ook de politie
komen op het toneel. Waterschade in een bedrijf is echter iets waar brandweer noch politie
voor uitrukken. Het is voor fraudeurs dus eenvoudiger om de zaak onder water te dan in brand
te steken. Voor de verzekeraar maakt het geen verschil: schade = schade. Op dit moment is
veel verzekeringsmaatschappijen niet duidelijk dat dit soort schadegevallen diepgravend moet
worden onderzocht. 

In 2003 doet het nieuwe Verzekeringsrecht zijn intrede ter vervanging van de rechtsregels uit
1830. Veel regels uit het nieuwe Verzekeringsrecht betreffen het codificeren (in de wet
vastleggen) van jurisprudentie van de HR. Het nieuwe verzekeringsrecht is
dwingendrechtelijk van aard, het huidige recht is regelend recht.
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Het nieuwe verzekeringsrecht is aanzienlijk gedetailleerder. De positie van verzekerde is veel
meer beschermd. Zo kunnen grove schuld en opzet, alsook verzwijging straks alleen worden
ingeroepen als er causaal verband bestaat met de schade (nu is het nog mogelijk om voor het
nietig verklaren van een verzekering verzwijging in te roepen die op een andere polis heeft
plaatsgevonden). De aparte afdeling met bepalingen ten aanzien van brandverzekeringen
verdwijnt.
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15. PREVENTIE: MACHT, DWANG EN PENALTIES
Om de verliezen op schadepolissen te beperken en om gedragsverandering bij de klant te
bewerkstelligen grijpen verzekeraars naar het instrument van premieverhoging. Het premie-
instrument is een laatste redmiddel, een laatste schakel in een keten waarvan de voorgaande
schakels niet hebben gewerkt of niet zijn benut.

Repressieve instrumenten worden snel bot. Analyse van bijvoorbeeld de problematiek van
branden in scholen leert dat ook 10 jaar geleden al aandacht aan dit fenomeen werd besteed
maar dat er geen verbetering is opgetreden. Na forse premieverhogingen in de afgelopen jaren
wordt anno 2002 geschermd met nieuwe premieverhogingen tot 200%. De scholen worden
daarmee echter niet minder kwetsbaar, en bovendien ontbreekt het de scholen aan de keuze
tussen repressie (meer premie) en preventie (meer brandveiligheid). Er zit dus een grens aan
de effectiviteit van verhoging van premies. In rechtshandhavingskringen parafraseert men de
grenzen van repressie met de stelling: “you can´t arrest your way out of the problem”. Dit lijkt
analoog van toepassing voor de verzekeringsmarkt. 

Gedragsbeïnvloeding
Er moet dus meer gebeuren: verzekerden moeten aan preventie gaan doen. Maar hoe kunnen
zij daartoe worden gebracht? Dat heeft te maken met macht: de mogelijkheid van A om het
gedrag van B dusdanig te beïnvloeden dat B iets doet dat hij anders niet gedaan zou hebben.
Verzekeraars moeten van het intermediair dingen gedaan krijgen, het intermediair moet van
verzekerden dingen gedaan krijgen. Maar welke strategie werkt daarvoor het beste? In het
kader van schadeverzekeringen zijn daar drie basismanieren voor te bedenken:
- dwang door middel van financiële sancties (penalties)
- overreding op straffe van uitsluiting
- overtuiging door het verstrekken van argumenten en informatie.

Het verschil tussen overreding en overtuiging is relatief groot. Overreding heeft in zich dat de
verzekerde zich er toe heeft laten brengen om iets te doen waarvan hij het nut niet inziet. Hij
staat niet achter zijn keuze, en dat draagt het gevaar in zich dat hij gemakkelijk in zijn oude
patroon vervalt. Overtuiging betekent dat verzekerde het standpunt van het intermediair en de
verzekeraar adopteert en uitdraagt als eigen standpunt. Er is dan geen gevaar voor terugval in
oude gewoonten. Succesvol overtuigen vergt dat verzekeraar en intermediair en intermediair
en verzekerde elkaar respecteren, begrip hebben voor elkaars positie en dat de verkopende
partij de ander rationele argumenten biedt.

De drie basismanieren bewerkstelligen verschillende niveaus van commitment bij de klant.

Commitment klant Redenering klant Resultaat
Sanctie Laag Berekenend: ik ben niet

overtuigd maar het kost minder
om te doen wat je zegt

Korte termijn

Overreding Middelmatig Ik ben niet overtuigd maar als
jij het zegt doe ik het

Korte termijn

Overtuiging Hoog Ik begrijp waarom ik het moet
doen en ik sta daar achter

Duurzaam

Bestendig succes boeken



Rapport Grote Branden november 2002 65 van 103

 

Om te zorgen dat verzekerden gedragsverandering laten zien (aan preventie gaan doen) moet
er onderhandeld worden. Overal waar meningen en belangen botsen is er sprake van een
onderhandelingssituatie. Onderhandelen betekent het beïnvloeden van de machtsbalans tussen
intermediair en verzekerde, maar ook tussen verzekeraar en intermediair. Zoals hierboven al
geschetst kan er onderhandeld worden vanuit dwang, overreding en overtuiging. Overtuiging
is ingewikkeld maar levert het duurzaamste resultaat op.

Om goede onderhandelingen te kunnen voeren moet er een evenwichtige machtsbalans zijn en
zullen beide partners zich bewust moeten zijn van hun wederzijdse afhankelijkheid. Het
dilemma daarbij is dat als de ene partij te weinig macht heeft of gebruikt, de andere partij
daarvan gebruik zal maken, terwijl te groot machtsvertoon tot verstoorde verhoudingen leidt.
Overtuigingskracht, transparantie en rationele argumenten zijn daarbij van belang.

Overtuigingskracht ontleent iemand aan kennis van zaken, het inzichtelijk maken van de
problematiek en het neerzetten van een sterke eigen visie. Van verzekeraars is bekend dat zij
in de richting van het intermediair er alles aan doen om die overtuigingskracht inhoud te
geven. In het onderzoek is echter vastgesteld dat de kennis over preventie bij verzekeraars zelf
noch bij het intermediair van voldoende niveau is om het gewenste resultaat te bereiken. Bij
de huidige stand van zaken zijn verzekeraar en intermediair daarom niet in staat om
verzekerden te overtuigen van de noodzaak van gedragsverandering richting meer preventie.
Slechts de grofstoffelijke en minder bestendige manieren van overreden en dwang blijven dan
over.
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16. DOSSIERONDERZOEK
Onderdeel van het onderzoek naar grote branden vormde een kwalitatief onderzoek van
dossiers van 34 branden uit 2001. Het dossieronderzoek is uitgevoerd bij een achttal
beursverzekeraars, provinciale verzekeraars en een direct writing verzekeringsmaatschappij.
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen opgenomen. Een woord van erkentelijkheid is op zijn
plaats voor de bereidwillige medewerking van de verzekeringsmaatschappijen. Het
management geeft aan, doordrongen te zijn van de noodzaak van dit soort onderzoeken om te
komen tot verbeteringen.

Het dossieronderzoek spitst zich toe op Grote Branden uit 2001. Onderzocht is informatie uit
het acceptatiedossier en het schadedossier. Tijdens het dossieronderzoek is van gedachten
gewisseld met schadebehandelaars, schadecoördinatoren, underwriters en teamleiders. De uit
deze gesprekken verkregen mondelinge achtergrondinformatie is, voor zover relevant, aan de
bevindingen toegevoegd. 

Algemeen
Verzekeren is een vak, en dus moet je er verstand van hebben. De kern van acceptatie van
brandrisico’s is het maken van een voorspelling van het brandscenario en de daarmee gepaard
gaande schadegevolgen. Met clausules, een eigen risico en uitsluitingen tracht de acceptant er
voor te zorgen dat de schade van het vermoedelijke scenario voor de
verzekeringsmaatschappij tot een minimum beperkt blijft. Een structurele samenwerking
tussen acceptatie- en schadebehandelingsafdeling biedt een bundeling van kennis en ervaring
waarmee brandscenario’s met redelijke accuratesse kunnen worden voorspeld. Deze
samenwerking is bij lang niet alle maatschappijen een vanzelfsprekendheid.

Verzekeren staat gelijk aan de kunst van het in portefeuille krijgen van de risico’s waarvan de
kans op een total loss aanvaardbaar laag is. De kwaliteit van de portefeuille van een
verzekeraar wordt dus in hoge mate bepaald door goede en actuele risico-informatie. 

Ter illustratie: één van de bronnen heeft gewezen op een post die hij in mei 1999 uit zijn portefeuille heeft
verwijderd. Het argument voor het opzeggen van de verzekering was de kwaliteit van het risico. De
kwaliteitsbeoordeling van het risico vond begin 1999 plaats op de aspecten bouwaard, huishouding,
vuurbelasting, inbraak/brandstichting, automatische branddetectie, sprinkler, EML, vloeroppervlak en
bedrijfsschade. Het risico scoorde op ten minste 3 aspecten negatief. Technische inspectie wees uit dat het
Maximum Possible Loss (MPL) 100% en het Estimated Possible Loss (EPL) 75% bedroeg. De juistheid van het
opzeggen van de polis bleek begin 2001 toen zich in dat bedrijf inderdaad een grote brand voordeed, met een
schade van  €  7 miljoen.

Een belangrijke vraag is dus wie de verzekeraar de benodigde informatie over het risico levert
en hoe volledig en betrouwbaar die informatie is.

Beursposten
Acceptatiedossiers
Informatie voor beurspolissen wordt aangereikt door de makelaar. Hiervoor is geen specifieke
procedure of vorm (formulier) voorgeschreven. Wel bestaan er VNAB-vragenformulieren
voor industriële risico’s, horeca risico’s, vastgoed risico’s en opslag risico’s. Onbekend is of
hiervan adequaat gebruik wordt gemaakt. Vaak bestaat het aanbieden van een risico op de
beurs uit een telefoontje en een covernote. De procedure nadien is dat er dekking wordt
verleend onder het voorbehoud van inspectie. De bovenstaande verzekeraar bepaalt dan of
hijzelf of de makelaar een inspectierapport laat maken. De inspectie kan leiden tot
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risicobeperkende maatregelen, “aanbevelingen”. Idealiter vindt om de 3 jaar herinspectie
plaats van het risico.

Een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van een inspectierapport door een makelaar is,
dat de makelaar twee heren moet dienen: de verzekeraar en de verzekerde. De in het
onderzoek geraadpleegde bronnen geven aan dat een makelaarsrapport met risico-informatie
een hele andere toonzetting heeft dan een rapport van de eigen expertisedienst van een
(provinciale) verzekeraar. Bij het lezen van een makelaarsrapport moet hiermee rekening
worden gehouden. Gewezen wordt op de passage in het hoofdstuk over claimgedrag met
betrekking tot de zuivere rolverdeling tussen beursverzekeraar en intermediair.

Uit bestudering van de acceptatiedossiers blijkt dat bij beurspolissen de informatie over het
risico in de pré-acceptatiefase maar summier aanwezig is. In enkele gevallen klopt de
informatie van de makelaar niet.

Via de beurs wordt eind 1999 op een bestaande polis een risico bijverzekerd. Het betreft volgens de sluitnota een
aantal monumentale woonhuizen. Over het risico is bij de bovenstaande verder geen informatie bekend.
In de tweede helft van 2001 breekt er brand uit in de panden. Het toedrachtsonderzoek wijst uit dat er sprake is
van brandstichting. Het vermoeden is dat de koper hierin de hand heeft. De politie verricht uitgebreid onderzoek
maar slaagt er niet in om het bewijs sluitend te krijgen. 
Bij behandeling van de schade blijkt het niet te gaan om woonhuizen maar om leegstaande kantoorpanden. Deze
blijken al enkele jaren te koop te staan en zijn recent verkocht (koopakte mei 2001): de overdracht is eerdaags.
Vooruitlopend op de overdracht heeft de koper toestemming gevraagd en gekregen om een aantal
verbouwingswerkzaamheden uit te voeren. Van de voorgenomen verkoop noch de verbouwing is aan de
verzekeraar opgave gedaan.
De verzekeraar besluit zich te beroepen op onwaarachtige opgave (artikel 251 WvK), dan wel op risico-wijzing.
Omdat het niet de verzekerde maar de koper is die de schade zou hebben veroorzaakt staat de verzekeraar echter
niet sterk. Het dossier is anno oktober 2002 nog steeds niet afgehandeld.

Soms ontbreekt zelfs de elementaire informatie over de bedrijfsactiviteiten. Onbekend is in
deze gevallen op welke wijze risicobeoordeling en premievorming plaatsvinden.
Overcapaciteit kan er toe leiden dat een polis wordt gesloten zonder dat de verzekerde risico’s
ten volle bekend zijn. 

Ter illustratie: in een universitair faculteitsgebouw deed zich een kleine brand voor in een kabelgoot, met vooral
rook- en roetschade als gevolg. De verzekeraar kwam na de brand tot de ontdekking dat in het pand
hoogwaardige elektronenmicroscopen aanwezig waren. Deze waren door de rook– en roetaanslag onbruikbaar
geworden en niet meer te herstellen. De schade bedroeg circa 10 miljoen euro. Bij het calculeren van de premie
was hiermee geen rekening gehouden.
 
De praktijk is dat acceptatie van risico’s uit commerciële motieven vaak plaatsvindt zonder
goede risico-informatie. “Als de post maar gesloten is, komen de beperkende voorwaarden
daarna wel”, lijkt de redenering. Vergeleken met de bankwereld is dit eigenlijk een
merkwaardige praktijk. Als je een lening wilt sluiten (als particulier of als bedrijf) wordt er
eerst grondig onderzoek gedaan naar betalingsgedrag bij BKR of kredietbureaus, wordt
gekeken naar het inkomen c.q. de winstgevendheid, en wordt er gezocht naar zekerheden die
als onderpand voor de lening kunnen dienen. In de verzekeringswereld is dat allemaal anders:
de dekking wordt gegeven op basis van summiere acceptatie-informatie, en daarna begint pas
het echte onderzoek (als dat al gebeurt). 
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Bij een dossier is geconstateerd dat een risico in voorlopige dekking is genomen, met het voorbehoud van
aanpassingen na inspectie. Er vindt na enkele weken  inspectie plaats (met als resultaat een waslijst aan
aanbevelingen, clausules en beperkingen). Het rapport wordt na enkele weken uitgebracht aan de maatschappij.
Wederom na enkele weken neemt de acceptant van de maatschappij kennis van het rapport. Hij neemt
onmiddellijk actie om beperkingen in de dekking aan te zeggen maar juist op dat moment brandt het risico
geheel af. 

Kwaliteit van het management is zelden een aspect dat meeweegt in het acceptatieproces. In
de onderzochte dossiers zijn, behalve de traditionele inbraakclausule en de
millenniumclausule, geen risicobeperkende voorwaarden gevonden. De tekst van de
inbraakclausule vermeldt anno 1998  nog ‘TBBS-erkend’ terwijl TBBS dan al meer dan 5 jaar
niet meer bestaat. Clausules voor buitenopslag zijn niet gevonden, evenmin als een clausule
voor het bezit van de noodzakelijke overheidsvergunningen. Dit is anders bij vernieuwing van
beurspolissen. Enkele door een grote brand getroffen objecten zijn opnieuw in dekking
genomen. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de nieuwe verzekering ten opzichte van de
vorige polis zeer zware voorwaarden kent. De beperkende voorwaarden zijn onder andere een
hoog eigen risico, de verplichting om een sprinklerinstallatie aan te leggen, en clausules voor
inbraaksignalering en buitenopslag.

Schadedossiers
Uit de schadedossiers kan opgemaakt worden op welke wijze het acceptatietraject verlopen is.
De gevonden informatie bevestigt in veel gevallen dat er al enkele jaren geen inspectie van
het risico heeft plaatsgevonden. Van één grote brand moet worden vastgesteld dat deze al
sinds 1988 in portefeuille was, in 2001 met een schade van  € 3 miljoen volledig is afgebrand
en in de tussenliggende 13 jaar geen enkele keer door een technisch inspecteur is bezocht.
Ook over een groot – en naar op 7 mei 2001 gebleken is brandgevaarlijk – complex als De
Bonte Wever was de recentste risico-informatie meer dan 5 jaar oud.

Provinciale risico’s
Beursrisico’s komen via het intermediair soms nog wel eens op de provinciale markt terecht.
Het is voor provinciale verzekeraars zaak om hierop alert te zijn, en over de aangeboden post
voldoende risicoinformatie te verzamelen.

Acceptatiedossiers
De juiste procedure voor acceptatie van provinciale risico’s is de volgende. De risico-
informatie is afkomstig van de assurantietussenpersoon middels een daarvoor bestemd
aanvraagformulier. Hierin is een zinsnede opgenomen betreffende onwaarachtige opgave
(artikel 354 WvK). Het aanvraagformulier wordt behandeld door de acceptatieafdeling. Deze
beoordeelt of het formulier door de aspirantverzekerde is getekend, of de essentiële gegevens
zijn ingevuld en tegen welke premie en onder welke voorwaarden de polis kan worden
gesloten. Essentiële gegevens benodigd voor acceptatie zijn ten minste naam, adres,
vestigingsplaats en een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten. Indien nodig vindt een
inspectie plaats die kan leiden tot risicobeperkende “aanbevelingen”. De aanbevelingen
kunnen door de acceptatieafdeling tot eis worden verheven. De assurantietussenpersoon en de
klant moeten dan tekenen voor het uitvoeren van de aanbevelingen. De
verzekeringsmaatschappij moet er op toezien dat de aanbevelingen ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Dat gebeurt soms met een extra inspectie, soms tijdens de reguliere herinspectie
van het risico.
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Uit de onderzochte acceptatiedossiers blijkt dat deze procedure vaak niet wordt gevolgd. Elke
verzekeringsmaatschappij hanteert een eigen interne procedure voor acceptatie. Er is geen
eenduidigheid over welke gegevens bij acceptatie ten minste bekend moeten zijn.

Provinciale verzekeraars sluiten relatief veel posten op louter administratieve informatie. Dit
stelt eisen aan de kwaliteit van de administratieve informatie en aan de kwaliteit (kennis,
ervaring, inzicht in branches) van de acceptant. Uit de gevoerde gesprekken en uit het
dossieronderzoek komt naar voren dat deze kwaliteit geen vanzelfsprekendheid is. Dit wordt
veroorzaakt door onder meer het feit dat de processen sterk verkokerd zijn waardoor er geen
of zeer gebrekkige  informatie-uitwisseling bestaat tussen acceptanten onderling, tussen
acceptanten en  schadebehandelaars en acceptanten en technische inspecteurs.
Verder is gebleken dat het management uit commerciële motieven de acceptant wel eens
rechts inhaalt. De acceptant heeft richtlijnen, als daarvan moet worden afgeweken gaat de
casus een echelon hoger. Indien de commerciële noodzaak van het niet-volgen van de
acceptatierichtlijnen niet goed wordt uitgelegd gaat dat ten koste van de (arbeids)moraal van
de acceptant.

EML-beperkende clausules (brandgevaarlijke werkzaamheden, inbraaksignalering,
buitenopslag, brandscheidende muren en deuren) worden in toenemende mate gebruikt, maar
zijn qua tekst op dit moment papieren tijgers. De tekst moet scherper en niet-navolging moet
bedreigd worden met een sanctie.
Over het opstellen van een clausule betreffende het bezit van overheidsvergunningen lopen de
meningen uiteen. In het algemeen geldt de dat je als verzekeraar zelf je risicobeperkende eisen
duidelijk moet formuleren. Verwijzing naar de minimum brandveiligheidscriteria uit het
bouwbesluit en de bouwverordening is natuurlijk wel een mogelijkheid, de toegevoegde
waarde is echter niet op voorhand duidelijk en clausules moeten wel werkbaar blijven. 

Lang niet alle maatschappijen nemen deel aan het FISH. Een aantal maatschappijen heeft een
eigen signalering van natuurlijke personen. Bij het beoordelen van een aanvraag hoort een
check plaats te vinden, maar dit faalt bij bedrijfspolissen (de beschikbare administratieve
informatie gaat alleen over de BV, niet over de aandeelhouders). FISH-on-line wordt niet
gebruikt omdat het alleen maar de schadehistorie van een persoon bevat en verder geen
gegevens over de moraliteit van die persoon. Verder beoordelen acceptanten FISH-on-line als
gebruiksonvriendelijk.

Uit het onderzoek van acceptatiedossiers kan worden geconcludeerd dat als er meer zorg
besteed wordt aan het proces van de aanvraag, er met iets meer kwaliteit en scherper
beoordeeld wordt en de procedures (bijvoorbeeld: 4-ogen principe, kijken naar p/o-
ondertekening van aanvragen) beter worden gevolgd, dat een positieve invloed heeft op de
schadecijfers.

Begin 2001 heeft een fabriek van elektronische machines zijn bedrijfsactiviteiten gestart in een
bedrijfsverzamelgebouw. De verzekeraar heeft geen speciale preventie-eisen opgelegd of clausules van
toepassing verklaard. Verzekerd is de opstal en de inventaris, niet de bedrijfsschade.
In een belending ontstaat medio 2001 brand. De brandmuur tussen de belending en de machinefabriek zorgt
ervoor dat de brand niet overslaat. Desondanks is er veel rook- en roetschade door een gebrekkige aansluiting
tussen brandmuur en dak.
Kort na de brand stelt de schadebehandelaar vast dat er geen aanvraagformulier noch een acceptatiedossier
beschikbaar is. De verzekeringsadviseur laat desgevraagd weten dat het betreffende formulier is ingestuurd en
dat door de maatschappij voorlopige dekking is verleend. De maatschappij besluit daarop om uit coulance-
overwegingen volledig uit te keren.
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Schadedossiers
In geval van schade komen gebreken in het acceptatieproces en het portefeuillebeheer
duidelijk aan het licht. De situatie bij provinciale verzekeraars wijkt niet bijzonder af van die
bij de beursverzekeraars.
Portefeuilles worden niet actief worden beheerd. Mee-ondernemen met de klant is geen
vanzelfsprekendheid. Het nemen van actie op basis van agenderingen (bijvoorbeeld
tussentijdse of herinspectie) blijft nogal eens achterwege.

Ter illustratie de casus van een plaatwerkbedrijf. De polis is sinds oktober 1988 in portefeuille, er is verder vanaf
1992 redelijk goede risico-informatie beschikbaar. In de loop der jaren heeft het bedrijf een sterke groei
doorgemaakt. Nieuwe bedrijfsactiviteiten worden in aparte vennootschappen ondergebracht. De
verzekeringspolis groeit echter niet mee; ook de verzekerde heeft er niet aan gedacht zijn dekking aan te passen
aan de gewijzigde situatie.
Er ontstaat begin 2001 brand in een hoogwaardige plaatsnijmachine, met grote rook- en roetschade als gevolg.
Bij de schadeafwikkeling blijkt dat de machine niet verzekerd is, omdat deze toebehoort aan een vennootschap
die buiten de verzekeringspolis valt. Uit coulance-overwegingen besluit de verzekeraar de schade toch te
vergoeden.

Bevindingen naar aanleiding van het dossieronderzoek

Gebrek aan inspecteurs
Uitgezonderd de situatie bij direct writers zijn er onvoldoende technische inspecteurs
beschikbaar om alle inspecties tijdig te doen. Sommige verzekeringsmaatschappijen
beschikken nog over eigen inspecteurs, anderen hebben deze afdelingen in de afgelopen jaren
ge-outsourced. Er is thans een terugkeer zichtbaar naar de vroegere situatie van meer
technische inspecties. Een knelpunt is echter dat er door de verminderde aandacht voor
technische inspecties minder inspecteurs  zijn dan voorheen, en dat het bestand sterk vergrijst.
Het beperkt beschikbare aantal inspecteurs wordt nu overstelpt met opdrachten die - bij wijze
van spreken - gisteren klaar moeten zijn. “Oververhitting van de techneuten dreigt”, zo luidt
een uitspraak. In de praktijk leidt dit er toe dat voor beurspolissen aangeboden risico’s met
een verzekerd bedrag kleiner dan  € 1 miljoen niet geïnspecteerd worden. Risico’s groter dan
€ 1 miljoen worden altijd geïnspecteerd ten behoeve van het verzamelen van risico-
informatie.

Weglekken ervaring
Er is reden tot zorg over het weglekken van ervaring (acceptatie, schade, inspectie), de
vergrijzing van de kennis en het gebrek aan nieuwe aanwas. Als oorzaken voor deze
ontwikkeling zijn uit de gesprekken opgetekend: 
- Tijdgeest: het kweken van goede professionals is een langdurig traject, langer kennelijk

dan de twintigers en dertigers van nu aantrekkelijk vinden. Jonge mensen zijn nauwelijks
te interesseren voor een loopbaan met een horizon die verder dan 3 jaar weg ligt. Voor het
verwerven van kennis en ervaring op het gebied van acceptatie en schadebehandeling bij
brandverzekeringen moet echter gerekend worden met ten minste 3 jaar voordat men met
enige zelfstandigheid kan opereren. 

- Aanzien: ‘het vak’ van acceptant, schadebehandelaar en technisch inspecteur staat niet in
hoog aanzien. Daardoor is een vakinhoudelijke carrière geen aantrekkelijk perspectief.
“Het enige doel van een brandverzekeringsmedewerker is om het woord ‘manager’ in zijn
taakomschrijving te krijgen,” zo luidt de verzuchting. De verzekeringsbranche is tekort
geschoten om het vak voldoende interessant te maken. Een deel daarvan kan op het conto
van de begeleiding van de nieuwe medewerkers worden geschreven: niet altijd is er een
mentor met liefde voor het vak.
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- Talent: maatschappijen hebben de afgelopen jaren medewerkers op HBO-niveau in plaats
van MBO-niveau geworven. HBO-ers zijn wel multi-inzetbaar maar te hoog
gekwalificeerd voor het inhoudelijke vak en zullen zich daarin snel gaan vervelen. Verder
zou meer belang kunnen worden toegekend aan persoonlijke kwaliteit als
nieuwsgierigheid en ondernemingszin. Verzekeren is immers ook de kunst van het
vragenstellen om erachter te komen wat voor jou van belang is.

Monitoring aanbevelingen / eisen
Acceptatie vindt vaak plaats onder voorwaarde van inspectie en uitvoering van
aanbevelingen. Die aanbevelingen worden ook gedaan. Bij de onderzochte dossiers is echter
niet duidelijk hoe gemonitord wordt of verzekerde de aanbevelingen wel uitvoert. Uit enkele
dossiers blijkt dat er wel opdracht gegeven is voor technische inspectie om te bekijken of de
aanbevelingen zijn uitgevoerd. Helaas is er over de inspectie geen rapport beschikbaar,
waarmee vastgesteld moet worden dat de inspectie – wellicht in verband met een gebrek aan
inspecteurs – niet is uitgevoerd.

Beurscontracten hebben meestal een looptijd van 12 maanden. Provinciale contracten voor
zakelijke risico’s hebben vaak een looptijd van 5 of 10 jaar, met een lichte tendens naar
kortere contracten. De premie is in het algemeen afgestemd op een contractduur van minimaal
3 jaar. De uitvoeringstermijn van preventiemaatregelen moet analoog aan deze ontwikkeling
mee verkort worden.

De preventie-eisen van verzekeraar worden door de verzekeringsadviseur niet altijd goed
(1:1) naar de klant doorgegeven. Dit is voor een belangrijk deel terug te voeren op een gebrek
aan kennis bij de verzekeringsadviseurs, voor een ander deel op onvermogen van de
verzekeringsadviseur om de preventie-eisen aan de klant te ‘verkopen’. Bewijs van uitvoering
van de geëiste maatregelen (bijvoorbeeld een certificaat) blijft vaak achterwege.

In een bedrijfsverzamelgebouw is een kwekerij annex handel in champignons gevestigd. In het gebouw bevinden
zich verder onder meer een machinehandel en een opslagplaats voor tweedehands goederen. 
Het champignonbedrijf is al vanaf september 1990 verzekerd. Het eerste inspectierapport is van september 1990,
het jongste van juli 1999. Uit dit laatste rapport blijkt dat de bouwkundige staat van het gebouw ernstig te
wensen overlaat: zo lekt het dak, en zijn goten en regenpijpen kapot. In het bedrijf zijn wel kleine blusmiddelen
aanwezig, maar deze zijn niet onderhouden en bovendien is het aantal onvoldoende voor de oppervlakte van het
bedrijf. De verzekeraar stuurt in augustus 1999 een brief met daarin een aantal preventie-eisen. Verzekerde moet
onder andere een inbraaksignaleringssysteem laten aanleggen. Uit het dossier kan niet opgemaakt worden dat de
preventie-eisen zijn uitgevoerd.
Medio 2001 wordt er brand gesticht bij een collega-huurder. Uit het toedrachtonderzoek blijkt dat deze huurder
op andere adressen ook al geconfronteerd is met brand en dat zijn financiële positie zwak is. Omdat verzekerde
van de brand geen verwijt kan worden gemaakt moet de verzekeringsmaatschappij de schade vergoeden. Het
pand wordt niet herbouwd.

Monitoring van de uitvoering van eisen is een algemeen probleem van verzekeraars. Het
probleem heeft een kwantitatieve en een kwalitatieve kant. Het wordt veroorzaakt door
onderbezetting van de acceptatie-afdelingen. Een belangrijke mede-oorzaak is het ontbreken
van kennis, ervaring en inlevingsvermogen bij de acceptatie-afdelingen.

Uitvoeringstermijn preventieve maatregelen
Preventieve maatregelen hebben een uitvoeringstermijn. Verzekeraars proberen deze zoveel
mogelijk gelijk te schakelen met de ingangsdatum van de polis. Bij het bepalen van de
uitvoeringstermijn is er natuurlijk de commerciële vraag of dekking kan worden verleend of
niet. In sommige gevallen waagt de verzekeraar het er op. 
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Een papierrecycling bedrijf heeft alle denkbare veiligheidsmaatregelen getroffen. In verband met uitbreiding van
de activiteiten is men aan het verbouwen. In het object is naast compartimentering, inbraaksignalering,
brandmeldinstallaties aangebracht. Het terrein is omheind met een muur met daarboven op een
prikkeldraadversperring. Tijdens de verbouwing wordt ook een door de verzekeraar geëiste volledige
sprinklerinstallatie aangelegd. De leiding van de onderneming geeft blijk van goede managementkwaliteiten
doordat zij een speciaal actieplan heeft ontwikkeld voor brandpreventie gedurende de verbouwing. Dit plan
houdt onder meer in dat er een rookverbod geldt voor het gehele terrein en dat leveranciers en bouwbedrijven
toegangsrestricties krijgen opgelegd. Alles overziend is het een kwalitatief goed risico. Op zekere dag schendt
een medewerker van een bouwbedrijf het rookverbod. Daardoor ontstaat een grote brand in de opslag van
papierafval. De sprinklerinstallatie is ten tijde van de brand nog niet voltooid en werkt niet. Bij het geven van
dekking heeft de verzekeraar hiervoor echter geen uitsluiting opgenomen. De schade moet volledig worden
betaald.

Eigen risico en clausules
Met een eigen risico en de toepassing van clausules wordt schade door kleine brandjes
voorkomen. De brandjes blijven wel maar de schade valt niet. Hierbij past de opmerking van
een schade-onderzoeker, dat hogere eigen risico’s en zwaardere clausules er tevens toe leiden
dat verzekeraars minder geïnformeerd worden over kleine brandjes. Verzekerde meldt de
geringe calamiteit niet omdat er toch geen dekking voor is. Dit staat op gespannen voet met
één van de fraude-indicatoren: als er voorafgaand aan een echte brand al enkele keren sprake
is geweest van incidenten betreffende brand is extra waakzaamheid geboden. Verhoging van
het eigen risico maakt dan wel dat de schade niet snel valt maar dat àls hij valt het wel meteen
een forse is.

Toedrachtsonderzoek en fraude
Zonder uitzondering zitten er in de bestudeerde schadedossiers diepgravende rapporten van
schadeonderzoeksbureaus. Het is dus praktijk dat naar de oorzaak van elke grote brand een
gedegen onderzoek wordt ingesteld.

Eind 2000 is er een herinspectie geweest in een meubelfabriek. Naar aanleiding daarvan heeft de verzekeraar een
aantal clausules van toepassing verklaard, waardonder de alarmclausule (inbraaksignalering TBBS klasse 3 en
doormelding naar een particuliere alarmcentrale). Verder heeft de verzekeraar een rookverbod van toepassing
verklaard op de spuiterij en de mot-opslag. Ten derde heeft de verzekeraar onderhoud geëist van de aanwezige
brandblussers. Van dit laatste is een factuur beschikbaar van een erkend onderhoudsbedrijf uit  december 2000.
Rond Pasen 2001 brandt de meubelfabriek tot de grond toe af. De brand is ontdekt door een beveiligingsbeambte
die op een melding van het inbraaksignaleringssysteem afging. De beveiliger waarschuwt de brandweer die bij
aankomst al moet vaststellen dat er geen redden meer aan is.
Het toedrachtsonderzoek wijst uit dat de brand is begonnen in de spuiterij. De ingeschakelde branddeskundige
meldt dat de omstandigheden van de brand zeer verdacht zijn maar dat brandstichting niet te bewijzen is.

Uit de meeste schadedossiers kan de conclusie worden getrokken dat het een gaat om een
werkelijkheid geworden onzeker voorval. “Hier ben je verzekeraar voor”. Van dit soort
schades vallen er elk jaar een paar. Bij een aantal dossiers is duidelijk dat de calamiteit een
ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. In een grote brand in de recycling
branche heeft een door de verzekerde ingeschakelde derde de schade veroorzaakt. De
beperkte mogelijkheden om verhaal te plegen (maximaal €  454.000,=) blijken in dit
specifieke geval wel wrang. Eén van de bestudeerde dossiers geeft aanleiding voor een
vermoeden van verzekeringsfraude, echter niet gepleegd door verzekerde maar door een
derde. Fraude is een algemeen probleem voor de verzekeringsbranche (zie ook de bijlage over
verzekeringsfraude). Fraude met brandverzekeringen is bij de beursrisico’s vooral een
probleem bij de kleinere polissen.
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Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling over schadebehandeling tussen makelaar en verzekeraar gaat niet
altijd goed. Zo heeft een klant in augustus een opzegging van zijn brandpolis ontvangen per 1
januari daaraan volgend, terwijl in juni daaraan voorafgaand zijn pand is afgebrand. Een en
ander kwam pas aan het licht toen de verzekeringsmaatschappij begin december nog een
opdracht verstrekte voor technische inspectie van het risico. 

De opmerking over informatie-uitwisseling geldt evenzeer voor de relatie tussen
acceptatieafdelingen en schadebehandelingsmedewerkers. Een bundeling van deze kennis kan
bijdragen aan het correct voorspellen van het schadescenario. Een verklaring voor het gebrek
aan informatie-uitwisseling is gelegen in de verkokering van de processen. Verzekeraars
hebben hun formele processen zodanig gestroomlijnd dat er geen informele processen meer
mogelijk zijn. Dit gaat ten koste van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen
medewerkers van verschillende afdelingen met hetzelfde doel voor ogen: een goede beheer
van het klantendossier.

Certificaten voor installaties
Certificaten voor preventieve maatregelen (brandmeld- en sprinklerinstallaties) zijn in de
dossiers niet aangetroffen. Dit kan, á contrario geredeneerd, betekenen dat objecten die wel
voorzien zijn van gecertificeerde brandmeld- en sprinklerinstallaties, niet zo gauw zullen
uitgroeien tot grote brand.

Deze redenering wordt indirect ondersteund door de grote brand in een restaurant, waarin naar men dacht een
brandmeldinstallatie was aangebracht. Bij nader onderzoek bleek dat deze installatie wel geleverd is; er is een
leveringsfactuur beschikbaar. De installatie blijkt geïnstalleerd te zijn door de eigen technische dienst. Onbekend
is of aan de installatie-eisen is voldaan en of de installatie deskundig is gebeurd. De brandmeldinstallatie heeft in
elk geval aantoonbaar niet gefunctioneerd. De verbindingskabel tussen installatie en centrale controle- en
stuureenheid is doorgebrand. Hierdoor kon het alarmsignaal niet worden verstuurd. 
 Over deze casus is informatie ingewonnen bij deskundigen op het gebied van brandmeldinstallaties. Deze geven
als oorzaak van het falen van de brandmeldinstallatie aan:
- de projectering van de installatie is vermoedelijk verkeerd gedaan (daarvoor is specialistische kennis

noodzakelijk);
- bij een juiste projectie zou er een melder gezeten hebben in de ruimte waar de brand is ontstaan en zou de

kabel voor doormelding naar de alarmcentrale met functiebehoud zijn uitgevoerd.
De deskundigen concluderen dat de installatie geen onderdeel uitmaakt van een overall brandbeveiligings-
concept voor het gebouw. 

Trends en ontwikkelingen
Uit de schaderapportages komen wel trends en ontwikkelingen naar voren. Dit is belangrijke
informatie om preventiebeleid op te maken. Zo blijkt er in enkele dossiers sprake te zijn van
brandvoortplanting via kabelgoten en isolatiemateriaal. Verder is brandbeveiliging in de
afvalverwerkingsbranche een groot probleem. Het betreft een nieuwe markt die sterk in
opkomst is. Er bestaan nog geen historische gegevens over de bedrijfsactiviteiten, waardoor er
onvoldoende kennis is om risico’s zoals broei in lompen en opslag van batterijen in te
schatten. Als er geen ervaring is moet men leren door vallen en opstaan.
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17. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk worden vanuit verschillende invalshoeken conclusies uitgewerkt. In sommige
gevallen leiden deze tot het stellen van aanbevelingen, die soms zeer verschillend van aard
zijn. In de Management Samenvatting voorin dit rapport zijn ze verder gebundeld en gesplitst
in aanbevelingen voor de verzekeringswereld en aanbevelingen voor de overheid.

Invalshoek: brandoorzaken
Uit de statistische informatie blijkt dat sommige brandoorzaken erg vaak voorkomen. Dit
betreft met name de brandoorzaak ‘brandstichting’ (zeker in combinatie met ‘vandalisme’ en
‘spelen met vuur’). Deze brandoorzaak komt daarbij vooral voor in:
- afvalcontainers en afval
- scholen
De branden in afvalcontainers komen meestal niet terecht in de overzichten van Grote
Branden. Tenminste, als ze verder geen gevolgen hebben gehad, want niet zelden vormt een
brandje gesticht in buiten opgeslagen afval of ander brandbaar materiaal (pallets) het begin
van een grote brand.

Het aantal brandstichtingen in scholen is absurd hoog. In de huidige preventieve aanpak wordt
veel aandacht besteed aan het aanbrengen van inbraakalarmsystemen. Hiermee worden goede
resultaten behaald op het gebied van schadevermindering, maar het is nog de vraag of het ook
een daling van het huidige zeer hoge aantal brandstichtingen tot gevolg zal hebben. En dus
een blijvend effect op de schadeomvang.

Naast de brandoorzaak ‘brandstichting’ werd in de gesprekken gesignaleerd dat er twee
oorzaken zijn die ook (te) frequent voorkomen (en de cijfers lijken dat te onderstrepen).
Het gaat hierbij om branden ontstaan door:
- brandgevaarlijke werkzaamheden en dakdekkerswerk
- (met name elektrische) installaties en door bijvoorbeeld halogeenverlichting.

Het is al weer circa tien jaar geleden dat het onderwerp ‘brandgevaar door dakdekken’ veel
aandacht van verzekeraars kreeg. Een Werkgroep van het Verbond heeft zich destijds over de
problematiek gebogen en dat heeft tot de nodige verbeteringen geleid. Het zou te betreuren
zijn als een inmiddels verminderde aandacht nu weer tot een toename zou leiden. Branden
door dakdekkerswerkzaamheden leiden namelijk meestal tot een grote brand.

Branden ontstaan door elektrische installaties worden meestal veroorzaakt door montagewerk
van onvoldoende kwaliteit. Doordat een elektrische installatie overwegend bestaat uit
kunststof, kan een brand het gevolg zijn en omdat in de huidige installaties veelal gebruik
gemaakt is van kabels met PVC als isolatiemateriaal, kan ook een kleine (kabel)brand een
grote brand(schade) tot gevolg hebben. Bekende voorbeelden zijn een aantal recente kabel- en
schakelkastbranden in tunnels, een brand in een schakelkast bij de Bijenkorf in Utrecht in
2000 en een grote brandschade (door een kleine kabelbrand) bij de Universiteit van Utrecht in
2001. De brancheorganisaties Uneto en NEDEK hebben zich de problematiek aangetrokken
en pleiten voor het overgaan op brandveilig kabels, die tegenwoordig in verschillende typen
verkrijgbaar zijn.
Dit speelt in op de toenemende eisen die tegenwoordig gesteld worden aan de
energievoorziening van brandbeveiligingsinstallaties, maar ook van allerlei essentiële ICT-
systemen. Dit vanuit het oogpunt van veiligheid, maar vooral ook van bedrijfscontinuïteit en
het voorkomen van bedrijfsschade. Het is een aspect dat in verschillende gesprekken naar
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voren kwam en dat meer aandacht vraagt voor de kwetsbaarheid van dit soort systemen en de
grote gevolgen die een brandje kan hebben. 
 
In aansluiting op alle voorgaande onderwerpen is het niet verwonderlijk dat in de
verzekeringswereld in toenemende mate extra clausules aan de polis worden verbonden. Het
gaat hierbij met name om drie clausules over de onderwerpen:
1. het veilig uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden en dakdekkerswerk;
2. het niet plaatsen van brandbare buitenopslag tegen gevels van de gebouwen en tussen

belendende gebouwen;
3. de verplichting om elektrische installaties periodiek te laten inspecteren.
Inmiddels is een Werkgroep gevormd door ASPO, de vereniging van technici werkzaam in
het verzekeringsbedrijf, die de huidige clausules waar nodig wil aanscherpen en zo nodig up-
to-date brengen.

AANBEVELINGEN

A1 Brandstichting
Het onderwerp ‘brandstichting’ is te complex om met een beperkte aanpak tot een
vermindering te komen. Daar veel brandstichtingen plaatsvinden binnen gebouwen
(o.a. na een inbraak) is bijvoorbeeld inbraakpreventie ook van belang voor de
brandveiligheid. Het verdient daarom aanbeveling om over de brandoorzaak
‘brandstichting’ in overleg te treden met de stakeholders als ministeries, VNG, politie,
brandweer, om te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak mogelijk is. Zo zal de
aanpak van brandstichting bij scholen vragen om een eigen inbreng van de scholen en
dat in samenspraak met politie , brandweer en de wijk waarin de school staat. (Het
NCP is hier overigens al met een initiatief gekomen en vraagt uiteraard om een
verdere ondersteuning). Onderzocht moet worden op welke manier het Keurmerk
Veilig Ondernemen als instrument kan dienen voor het tegengaan van brandstichting
op bedrijventerreinen en in winkelcentra.

A2 Dakdekken
Ten aanzien van dit onderwerp verdient het aanbeveling om in overleg met de
brancheorganisatie Vebidak een nieuw werkgroepje te vormen met als opdracht om
zich snel een kompleet beeld te vormen van de huidige problematiek en de noodzaak
tot het treffen van maatregelen.
Tevens kan overleg plaatsvinden over de ‘veilig werken procedures’ in relatie tot de
clausule ‘brandgevaarlijke werkzaamheden en dakdekken’.

A3 Clausules
Het is goed om met ASPO duidelijke afspraken te maken over de voortgang van de
werkzaamheden van de Werkgroep die zich nu met dit onderwerp bezighoudt. Tevens
kan nader worden overlegd over de manier waarop de resultaten naar buiten worden
gebracht en toegelicht. Bij herziening van de tekst van de clausules is van belang dat
duidelijk wordt gemaakt welke gevolgen niet-naleving van de clausule heeft. Verder
moet worden nagedacht hoe het juiste gebruik van de clausule door de
verzekeringsmaatschappijen kan worden bevorderd.
Het NCP levert preventiebrochures die inspelen op de onderwerpen van enkele
onderwerpen die in de clausules behandeld worden. Dit betreft een brochure over
brandgevaarlijke werkzaamheden met richtlijnen over hoe brandveilig gewerkt moet
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worden en een toelichting op het Formulier Brandgevaarlijk Werkzaamheden en een
brochure over Afval & Emballage met Richtlijnen voor de behandeling van afval en
emballage (algemeen, binnen, buiten). Deze brochures dienen zo nodig aangepast te
worden aan de herziene clausules.

A4 Rook- en roetschade & brandveilige bekabeling
Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te laten doen naar het onderwerp
bedrijfsschade en aansluitend, om initiatieven op het gebied van brandveilige kabels te
ondersteunen.

A5 Nibra-aanbeveling 3.6 
In het Nibra-rapport wordt aanbevolen aan brandweer en verzekeraars om bij
inspecties meer aandacht te besteden aan het potentiële brandgevaar van installaties
en apparaten.
Over de kansen op brandstichting zouden verzekeraars informatie kunnen vragen aan
de brandweer, met name als het gaat om leegstaande panden, horeca of scholen.

Invalshoek: brandbeveiligingssystemen
Het toepassen van een automatisch brandblussysteem is een belangrijk middel om grote
branden te voorkomen. In veel gevallen gebeurt dat door zo’n installatie aan te brengen in het
gehele gebouw of complex; in bepaalde gevallen is het voldoende om alleen het
(brand)compartiment met een hoge verzekerde waarde te voorzien van een automatisch
blussysteem.
Het meest toegepaste blussysteem voor het onderhavige doel is de automatische
sprinklerinstallatie. In bepaalde gevallen wordt ook gebruik gemaakt van (automatische)
blussystemen met schuim, poeder of blusgas als blusmedium.

Naast brandblussystemen zijn er nog andere brandbeveiligingsinstallaties die in bepaalde
gevallen toepassing verdienen. Gedoeld wordt hier – naast nog diverse andere technische
voorzieningen – met name op de automatische brandmeldinstallatie en het
rookbeheersingssysteem. De toepassing van deze systemen met het oog op schadebeperking
wordt in de verzekeringswereld gekenmerkt door wat genoemd kan worden als
‘vooringenomenheid’. Voor een deel heeft dit te maken met de waardering die dergelijke
systemen in het verleden – en daardoor soms nu nog - hadden. Zo werd in het Industrieel
Tarief, dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw buiten werking trad, een korting berekend
van 5% voor de brandmeldinstallatie en 2,5% voor rookluiken. In de huidige
risicocalculatiemodellen zijn deze beveiligingsmaatregelen samen goed voor maximaal 15%.
Hierbij moet bedacht worden dat de percentages in het Industrieel Tarief  dateren van meer
dan 20 jaar geleden! Daarbij mag men zich afvragen of een brandmeldinstallatie (of een
rookbeheersingssysteem) van toen, nog vergeleken kan worden met de huidige systemen.
Bovendien kwam in de gesprekken voor dit onderzoek telkens naar voren dat de huidige
brandrisico’s in bedrijven en instellingen vaak sterk afwijken van die in het verleden! Zo zijn
er tegenwoordig veel meer producten en systemen die veel gevoeliger zijn voor schade door
rook. En de praktijk heeft uitgewezen dat er daardoor zeer grote schades kunnen ontstaan. Het
merkwaardige is echter dat er op het gebied van het beoordelen van de rookgevoeligheid en
het treffen van passende preventieve maatregelen, nauwelijks een geschikte systematiek of
werkwijze bestaat. 
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Ter illustratie: er zijn in de verzekeringswereld technici die een brandmeldinstallatie aanduiden als een
‘afbrandmeldinstallatie’ en die geen schadebeperkende waarde toekennen aan een rookbeheersingssysteem.
Dergelijke generaliserende uitspraken moeten als contraproductief en derhalve als ongewenst worden
beschouwd. Los nog van de onjuistheid van de stelling moeten de kanttekening worden geplaatst dat er nooit bij
verteld wordt wat dan het alternatief is en dat deze kwalificaties de eindgebruiker nooit zullen motiveren tot het
nemen van preventieve maatregelen.

Gelukkig is de hier geschetste benadering niet overal van toepassing en worden er ook
grondige risico-analyses gemaakt met een moderne kijk op beveiliging, maar een
vooringenomen houding ten aanzien van bepaalde preventieve voorzieningen zou eigenlijk
niet mogen voorkomen

De kwaliteit van de installaties die worden ingezet voor het beperken van schade moet
natuurlijk optimaal zijn. Dit moet blijken uit een Certificaat. Het is daarom van belang dat
altijd om een geldig Certificaat gevraagd wordt. Hierbij doet zich het probleem voor dat er bij
het NCP nog geen specifieke certificeringsregelingen bestaan voor blusinstallaties met
schuim, poeder of blusgas.

In 2001 is gebleken dat een in het kader van de brandbeveiliging van de opslag van
gevaarlijke stoffen veel toegepast type brandblusinstallatie met lichtschuim (high-ex inside
air) niet in alle gevallen in staat mocht worden geacht om een brand onder controle te houden.
De bestaande installaties moesten alle op dit punt worden onderzocht en bij nieuwe
installaties moet hiermee rekening worden gehouden. Het onderstreept het belang van een
goed certificeringsregeling voor deze systemen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat bepaalde brandbeveiligingssystemen, ondanks
afspraken, niet of slechts gedeeltelijk worden aangebracht. Dit heeft alles te maken met de
controle op de naleving van preventie-afspraken. In een aantal van de gesprekken werd
gesignaleerd dat dit een probleem betreft, dat soms gewoon voortkomt uit het feit dat
verzekeringsbedrijven tegenwoordig zeer efficiënt georganiseerd (moeten) zijn, maar dat niet
altijd voorzien is in een afdeling of in mensen die de ‘nazorg’ (het begeleiden van de
verzekerden en het controleren van de naleving van preventie-afspraken) als taak hebben. Bij
verzekerden kan dit de indruk vestigen dat verzekeraars na het afsluiten van de polis geen
belangstelling meer hebben voor de klant. En in ieder geval kan het bevorderen dat
preventieve voorzieningen uiteindelijk niet afgemaakt worden of niet goed onderhouden.

Tijdens het dossieronderzoek is de volgende situatie naar voren gekomen. In een bedrijf heeft een grote brand
plaatsgevonden. De brandmeldinstallatie heeft de brand niet gemeld. Bij nader onderzoek bleek dat deze
installatie wel geleverd is; er is een leveringsfactuur beschikbaar. De installatie blijkt geïnstalleerd te zijn door de
eigen technische dienst. Onbekend is of aan de installatie-eisen is voldaan en of de installatie deskundig is
gebeurd. De brandmeldinstallatie heeft in elk geval niet gefunctioneerd doordat de verbindingskabel tussen
installatie en centrale controle- en stuureenheid is doorgebrand. Hierdoor kon het alarmsignaal niet worden
verstuurd. De eigenaar van de installatie kon geen certificaat van oplevering noch van onderhoud tonen.

AANBEVELINGEN

A6 Certificaten
Indien de toepassing van een automatisch brandbeveiligingssysteem een onderdeel
uitmaakt van het verzekeringscontract, dient altijd gevraagd te worden om een geldig
NCP-certificaat.



Rapport Grote Branden november 2002 78 van 103

 

Voor de systemen waarvoor nog geen specifieke certificatieregeling bestaat dient
bevorderd te worden dat er zo spoedig mogelijk regelingen tot stand worden gebracht.
Er dient daarbij een sluitende systematiek te ontstaan ten aanzien van de combinaties
die bij bepaalde systemen worden toegepast (bijvoorbeeld: de automatische
brandmeldinstallatie die een blusschuimsysteem in werking stelt). De goede
samenhang en samenwerking van deze systemen is erg belangrijk.

A7 Promotie van preventie
In de verzekeringswereld wordt over het algemeen gepleit voor het uitvoeren van een
goede risico-analyse op grond van een grondige risico-inventarisatie. Bij plannen
voor nieuw- of verbouw kan dit het beste in een zo vroeg mogelijk stadium gebeuren.
De huidige bouwpraktijk laat zien dat de (brand)verzekeraar vaak pas in beeld komt
als alles klaar is. Om dit te veranderen dient getracht te worden om de insteek in het
bouwproces te vervroegen. Voorgesteld wordt de mogelijkheid te onderzoeken, bij
voorkeur in samenwerking met de bouwkolom (Stichting Bouw Research - SBR),  om
de norm NEN 2574 Tekeningen in het bouwproces aan te passen, en (of)
praktijkrichtlijnen voor brandveiligheid te maken per gebouwtype uit het Bouwbesluit.

In aansluiting op het voorgaande zou het goed zijn als het gebruik van
brandbeveiligingssystemen wordt bevorderd. Het moet niet alleen normaler worden
dat er vroegtijdig over (schade)preventie wordt nagedacht, maar ook dat de
toepassing van bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie of een ander passend systeem
direct als mogelijkheid wordt meegewogen. Zo is de toepassing van sprinklers in de
Verenigde Staten veel meer gemeengoed  dan in ons land.
In dit verband is het goed om niet alleen te denken aan de toepassing van de
automatische sprinklerinstallatie van het hoogste kwaliteitsniveau (met het daaraan
verbonden kostenniveau), maar ook van de systemen van ‘eenvoudiger’ opzet, zoals de
woningsprinkler die thans in de belangstelling begint te komen. (Zie hierna).

A8 Keuze en aanduiding van brandblussystemen
In de verzekeringswereld wordt bij de aanduiding van een sprinklerinstallatie een
onderscheid gemaakt naar de watervoorziening, die van de 1e, 2e of 3e graad kan zijn.
Daarbij wordt lang niet altijd de relatie met het aanwezige risico gelegd. Dat gebeurt
ook niet altijd ten aanzien van de verdere invulling of van andere
brandbeveiligingssystemen. Het verdient in dit verband aanbeveling om een nieuwe
benadering te kiezen, die inspeelt op de relatie met het risiconiveau. Er ontstaan dan
beveiligingsconcepten die rekening houden met het risiconiveau, bijvoorbeeld (en
slechts ter illustratie) alsvolgt:

Hoogste niveau (I)
- hoog brandrisico

- bij rookgevoeligheid

- automatische sprinklerinstallatie met dubbele
watervoorziening (volgens de zwaarste voorschriften)
- bijzondere blusinstallatie met ander blusmiddel bij
gevaarlijke stoffen

- automatische brandmeldinstallatie gekoppeld aan
- rookbeheersingssysteem en
- adekwate alarm/blusorganisatie

Middel niveau (II)
- matig brandrisico - automatische sprinklerinstallatie met enkele 
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- bij rookgevoeligheid

watervoorziening (volgens de passende voorschriften)
- bijzondere blusinstallatie bij gevaarlijk stoffen

- automatische brandmeldinstallatie met adekwate
organisatie

Laag niveau (III)
- laag brandrisico - automatische sprinklerinstallatie volgens ‘lichte’

voorschriften met beperkte watervoorziening

Hierbij wordt opgemerkt: 
- dat de eisen ten aanzien van een beveiligingsconcept ook afhangen van de

financiële exposure van de verzekeraar; en
- dat er een relatie is tussen het optreden van de brandweer en de

preventiemaatregelen in een gebouw. Een bevelvoerder ter plaatse van een brand
maakt de afweging over defensief of offensief optreden op basis van de
(Arbo)veiligheid van het brandweerpersoneel. De afweging over het (offensief of
defensief) optreden wordt mede beïnvloed door de in het pand aangebrachte
preventievoorzieningen.

Invalshoek: brandcompartimenten
Hoewel het creëren van brandcompartimenten een vanouds beproefd middel is om de omvang
van een brandschade te beperken, is de methode de laatste twintig jaar steeds meer in onbruik
geraakt. Ten tijde van het Industrieel Tarief kon precies worden uitgerekend welke
premieverlaging het bouwen van een brandmuur tot gevolg had. De investering kon dus direct
worden afgewogen tegen de jaarlijkse opbrengsten. Tegenwoordig is dat niet het geval en
krijgt dit onderwerp veel minder aandacht.
Sedert de introductie van het Bouwbesluit in 1992 eist de overheid dat ieder gebouw wordt
opgedeeld in brandcompartimenten. Omdat dit gebeurt vanuit het oogpunt van ‘persoonlijke’
veiligheid en ‘beheersbaarheid van brand’, zijn de eisen die de overheid stelt aan het
brandwerend afscheiden van brandcompartimenten meestal lager dan vanuit het oogpunt
‘schadebeperking’ gewenst zou zijn. En dit met name in (bedrijfs)gebouwen met een hogere
of hoge vuurbelasting, waar een brand langer kan duren dan 30 of 60 minuten.
Nadat het onderwerp ‘brandcompartimenten’, dat wil zeggen het voldoen aan de eisen van de
overheid, in het ontwerpproces aan bod is geweest, is het niet eenvoudig om het onderwerp
‘brandcompartimenten’ ook nog aan de orde te stellen met het oog op schadebeperking. Het is
ook merkbaar dat de bouwadviseurs dit niet gewend zijn en in de praktijk niet doen. Daar
komt bij dat verzekeraars vaak niet in een vroeg stadium bij bouwplannen betrokken zijn.

De eisen die de overheid hanteert voor het inrichten van brandcompartimenten zijn in het
nieuwe Bouwbesluit 2003 uitgewerkt voor alle soorten gebouwen. Doordat een brandwerende
afscheiding van 30 of 60 minuten wordt gevraagd, zijn zulke brandcompartimenten heel
geschikt om ook een schadebeperkend effect te hebben in  gebouwen waar de te verwachten
brandduur niet meer dan 30 of 60 minuten bedraagt. Hierbij moet bedacht worden dat de
grenzen tussen brandcompartimenten niet in alle gevallen de grenzen tussen bedrijven volgen.
Met name in bedrijfsverzamelgebouwen heeft dit tot gevolg dat de afscheidingsconstructies
tussen bedrijven slechts een beperkte brandwerendheid bezitten. Bij een brand in een
bedrijfsverzamelgebouw heeft dit vaak tot gevolg dat alle bedrijven in het gebouw bij de
brand betrokken raken en er een volledig verlies ontstaat. Het brandrisico van bedrijven in
bedrijfsverzamelgebouwen is daarom meestal hoger dan van soortgelijke gebouwen in een
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aparte huisvesting.

Bij het verbouwen van bestaande gebouwen voor een nieuw gebruik of een nieuwe
bestemming, speelt het voorgaande ook een rol. Daar komt nog bij dat bij het bouwen van
nieuwe brandcompartimenten meestal niet geëist wordt dat de dakconstructie wordt
onderbroken ter plaatse van nieuwe brandwerende brandcompartimentswanden. Dit pakt
vooral nadelig uit bij gebouwen met een brandbaar dak en in de praktijk is al dikwijls
gebleken dat, zodra het dak in brand raakt, de brand zich via het dak uitbreidt tot naastgelegen
brandcompartimenten. Voorbeelden van dergelijke branden zijn met name bekend ten aanzien
van oude industriegebouwen (bijvoorbeeld textielindustrie) die een nieuwe bestemming
kregen. Dergelijke gebouwen hebben vaak houten daken en het optrekken van brandwerende
wanden tot aan de onderzijde van het dak kan dan niet voorkomen dat een brand zich
uitbreidt.

Niet alleen bij bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook bij andere gebouwen komt het voor dat
in bepaalde gemeenten genoegen genomen werd, en misschien nog wordt, met het stellen van
brandwerendheidseisen aan de wanden van brandcompartimenten, zonder dat dit leidt tot
aanvullende eisen aan de aangrenzende constructies.

Ter illustratie: bij de bouw van een bedrijfshal met een oppervlak van meer dan 10.000 m2 en een hoogte van
meer dan 10 meter voor de opslag en distributie van speelgoed, werd geëist dat in de hal brandwerende wanden
zouden worden aangebracht om tot drie compartimenten te komen. In aansluiting op de gebruikte
bouwmaterialen voor de hal, stalen draagconstructie met wanden en daken van geprofileerd staalplaat met een
isolatie van minerale wol, werd door de bouwer voorgesteld om de brandwerende wanden te maken van
tweezijdig staalplaat met ertussen minerale wol. Deze constructie was, in een bepaalde opbouw en dikte, getest
en bleek toen een brandwerendheid van 90 minuten te kunnen bereiken. De wand werd, in overleg met de
gemeente, aangebracht tussen de stalen kolommen van het gebouw en er werden geen aanvullende eisen gesteld
aan de brandwerendheid van de stalen draagconstructie. Bij een brand kan het dus gebeuren dat de
draagconstructie na bijvoorbeeld 15 minuten bezwijkt en de brandwerende scheidingswanden ook doet
bezwijken. Het aanbrengen van wanden met een brandwerendheid van 90 minuten heeft in dergelijke gevallen
dus niet veel zin.
Het voorbeeld, dat niet op zichzelf staat, maakt duidelijk dat het stellen van eisen aan wanden ook moet leiden
tot het beoordelen van de totale constructie en meestal dus tot het stellen van aanvullende eisen aan deze
constructie. Dit speelt ook een rol bij het toepassen van de methode ‘Beheersbaarheid van Brand’ (zie hierna). 

Om tot grotere aaneengesloten gesloten bedrijfsoppervlakken te komen, kan de methode
‘Beheersbaarheid van Brand’ worden toegepast (de methode BvB). Deze methode gaat uit van
de eenvoudige gedachte dat er best grotere brandcompartimenten kunnen worden toegepast,
mits ter compensatie bepaalde maatregelen worden getroffen. Om te voorkomen dat een brand
zich kan uitbreiden naar ander compartimenten wordt onderzocht welke brandduur verwacht
mag worden. De eisen aan de brandwerende afscheidingen worden daarop aangepast. Het
betekent dat bij een te verwachten brandduur van bijvoorbeeld 3 uur wordt geëist dat de
afscheidende wanden van het brandcompartiment een brandwerendheid bezitten van 180
minuten of meer. De ontwerper van het gebouw en van de draagconstructie dient zich daarbij
te realiseren dat het voortijdig bezwijken van de dragende constructie niet tot gevolg mag
hebben dat de brand zich voortijdig kan uitbreiden (doordat dan ook de brandwerende wand
bezwijkt). Dergelijke consequenties en uitwerkingen maken de methode BvB minder
eenvoudig dan deze in eerste instantie lijkt. Het blijkt ook dat men voor het werken met de
methode het beste een cursus gevolgd kan hebben. Vanuit het oogpunt van schadebeperking
valt de methode BvB in bepaalde opzichten toe te juichen, maar het werken er mee moet
geleerd worden en dat kost tijd. Het is daarbij te betreuren dat in de regio Rotterdam een
afwijkende (en naar het voorkomt eenvoudiger) methode wordt toegepast.
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Met het oog op schadepreventie is het een voordeel dat de methode voorschrijft dat bij grote
compartimenten een automatische sprinklerinstallatie dient te worden toegepast (want de
sprinklerinstallatie kan schadebeperkend werken). Ook is het goed dat de brandwerende
afscheiding wordt afgestemd op de te verwachten brandduur. Daar staat tegenover dat de
methode op geen enkele manier aandacht besteed aan de (soms zeer grote) financiële waarde
die in één brandcompartiment aanwezig kan zijn of aan het grote belang dat soms aan een
bepaald compartiment moet worden toegekend. Nadere aandacht voor het onderwerp
‘schadebeperking’ kan dus niet worden gemist.

Bij het toepassen van de methode BvB kunnen brandcompartimenten ontstaan met een
omvang van bijvoorbeeld 50.000 m2.  Dit is een zeer grote omvang die zekere risico’s met
zich meebrengt. Van belang is daarbij met name dat de toegepaste sprinklerinstallatie geheel
is ontworpen voor de aanwezige situatie en dat deze daarop ook na verloop van tijd daarop
blijft aangepast. Van belang is dus dat er voor de installatie een Certificaat is afgegeven, dat
periodiek vernieuwd wordt.

Om een indruk te krijgen van de financiële waarde in een brandcompartiment van 50.000 m2 kan het volgende
voorbeeld dienen.
Stel dat goederen zijn opgeslagen tot een hoogte van 6 m en dat de goederen een waarde vertegenwoordigen van
€ 1.000 per m3 (maar een hoger bedrag is denkbaar).  Bij een hoogte van 6 m betekent dit een waarde van €
6.000 per m2. Rekening houdend met gangpaden e.d. zou dit kunnen leiden tot een gemiddelde waarde van
bijvoorbeeld € 4.000 per m2. Bij een omvang van 50.000 m2 is de totale waarde in het compartiment dus: € 4.000
x 50.000 = € 200 miljoen.
Volgens de door de overheid gehanteerde filosofie bij het opstellen van de regelgeving, is het acceptabel dat dit
compartiment geheel door brand verloren gaat (mits aangrenzende compartimenten maar behouden blijven).
Verzekeraars kijken hier anders tegenaan!

AANBEVELINGEN

A9 Compartimenteren bevorderen
Het verdient aanbeveling om te bevorderen dat het brandwerend compartimenteren
om schade te beperken in een zo vroeg mogelijk stadium wordt toegepast bij het
uitwerken van plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen binnen een
bedrijf. Het zou daarbij goed zijn als het onderwerp ‘schadebeperking’ altijd aan bod
komt bij het hanteren van de regels over brandcompartimenten uit het Bouwbesluit en
bij het hanteren van de methode BvB. Het betekent dat de aandacht voor de
onderwerp zich niet alleen zou moeten richten op verzekerden en het intermediair,
maar ook op bouwadviseurs en brandweer.

A10 Standaard inspectie-rapport ontwikkelen
Het verdient aanbeveling om ten behoeve van verzekeringstechnici (en bouwadviseurs)
een standaardinspectierapport te ontwikkelen voor middelgrote risico’s waarbij
nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de relatie tussen brandcompartimentering
en de waarde van de inhoud van de compartimenten. Een zeer kostbare, kwetsbare,
moeilijk vervangbare of onmisbare inhoud moet leiden tot de beslissing om kleiner te
compartimenteren of te kiezen voor extra beveiliging met bijvoorbeeld sprinklers.

A11 Certificaat brandcompartimenten (zie ook Nibra-aanbeveling 3.8)
Gelet op de enorme financiële waarde die een brandcompartiment kan
vertegenwoordigen en de kundigheid die voor het ontwerpen van ‘goede’
brandcompartimenten en het werken met de methode BvB vereist zijn, verdient het
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aanbeveling om het ontwerpen van brandcompartimenten over te laten aan
specialisten en hiervoor een certificeringregeling in het leven te roepen. Dit kan
uiteindelijk leiden tot het afgeven van een certificaat voor een goed ontworpen en
gebouwd brandcompartiment. Dit certificaat zou een beperkte geldigheidsduur moeten
hebben om te bevorderen dat periodiek wordt gecontroleerd of de omstandigheden in
het brandcompartiment nog overeenstemmen met de ontwerpuitgangspunten. 

De Nibra-aanbeveling 3.8 wijst de brandweer op het belang van een regelmatige
controle. Tevens wordt nadrukkelijk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de
eigenaar/gebruiker van een pand.

A12 Bedrijfsverzamelgebouwen
Bij de risicobeoordeling van bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw (een
winkelcentrum e.d.) dienen verzekeraars er rekening mee te houden dat de onderlinge
brandwerende afscherming tussen de bedrijven van beperkte waarde kan zijn. Dit
werkt in principe altijd risicoverhogend.
De toepassing van een automatische sprinklerinstallatie is in een
bedrijfsverzamelgebouw (winkelcentrum e.d.) altijd aan te bevelen.

Invalshoek: frequentie
In bepaalde sectoren komen (grote) branden vaker voor dan in andere. Zo valt het op dat er in
de overzichten van grote branden heel vaak scholen voorkomen, maar ook branden in
industrie en met name in de sectoren afvalverwerking en recycling.
Om te kunnen beoordelen of in een bepaalde categorie werkelijk meer branden voorkomen
dan in een andere, is het nodig om te weten hoe het aantal branden zich verhoudt tot het aantal
van de betreffende objecten. Bij het bepalen van het brandrisico (de kans op brand) is het dus
niet alleen nodig om te kijken naar het absolute aantal branden, maar om dit te relateren aan
het aantal gebouwen. Probleem is hierbij dat het aantal gebouwen in een bepaalde sector niet
altijd bekend is. Zo geeft de CBS-statistiek aan hoeveel bedrijven zijn geregistreerd, maar dit
betreft tevens de groep zonder personeel en per gebouw zijn meestal meer dan één bedrijf
aanwezig. Met andere woorden: het aantal bedrijfsgebouwen is niet rechtstreeks af te leiden
uit het aantal geregistreerde bedrijven.

Ter illustratie: om een indruk te krijgen kan een vergelijking gemaakt worden van het brandrisico van scholen
met dat van woningen. In beide gevallen is namelijk het aantal gebouwen bekend. Er zijn ca. 6 miljoen woningen
en ca. 13.000 scholen. Dit laatstgenoemde cijfer is overgenomen uit de bijlage Statistiek in het
‘Brandbeveilingsconcept Onderwijsgebouwen’ van het ministerie van BZK uit 1995.
Uit de CBS-cijfers blijkt dat er jaarlijks 300 tot 400 branden in scholen plaatsvinden en ca. 8.000 branden in
woningen.
Voor scholen betekenen de cijfers dat de13.000 gebouwen na 13.000/400 = 32,5 jaar allemaal een keer brand
hebben gehad. Per jaar betekent dit een kans op brand van: 1 / 32,5 = 0,03.
Voor de woningen betekent dit: 6.000.000 / 8.000 = 750 jaar alvorens alle woningen een keer brand gehad
hebben. Per jaar is de kans hier dus: 1 / 750  = 0,0013.
De kans op brand in een school is dus: 0,03 / 0,0013 = 23 keer groter dan in een woning. Dit kan extreem hoog
worden genoemd.

Dat er industrie ook vaak grote branden voorkomen is niet te verwonderen. In de eerste plaats
zijn er veel industriegebouwen en op de tweede plaats is de financiële waarde in
industriegebouwen vaak hoog, waardoor grote branden kunnen voorkomen. Uit CBS-cijfers
zou kunnen worden afgeleid dat er ca. 3 keer zo veel industriegebouwen zijn als
schoolgebouwen. Over de periode 1996 – 2001 waren er 154 grote branden in de industrie en
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59 in scholen. Gerelateerd aan het aantal gebouwen blijkt de kans op een grote brand in een
industriegebouw dus niet veel lager dan de kans op een grote brand in een school.
Bij het bepalen van het brandrisico van industriegebouwen spelen overigens diverse factoren
een rol en het beste is om per geval een risicoanalyse uit te voeren.

Het relatief grote aantal grote branden in de sector afvalverwerking en recycling kan met
verschillende aspecten te maken hebben. Dit betreft onder meer:
- niet passende beveiliging

de sector heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid en de keuze voor de meest geschikte
vormen van beveiliging moet nog afgestemd worden op de nieuwe ontwikkelingen

- geen geld voor preventie
in verschillende gesprekken is aan de orde geweest dat bepaalde sectoren zich financieel
gezien geen uitgaven voor brandbeveiliging kunnen veroorloven

- veel brandstichting
de achterliggende problematiek zou nader onderzocht moeten worden

AANBEVELINGEN

A13 Scholen
Aanbevolen wordt om naast de aandacht voor het installeren van
inbraakalarmsystemen tevens veel aandacht te besteden aan projecten die een
blijvende invloed zullen hebben op het verminderen van het aantal grote en kleine
branden in scholen. Het NCP is bezig om hiervoor nadere voorstellen uit te werken.
Het betreft hier onder meer projecten die in de buurt van elke school zullen moeten
worden uitgevoerd, als het bevorderen van het preventiebewustzijn en het
kennisniveau op het gebied van schadepreventie bij scholen en gemeenten. 

A14 Industrie
In verband met de grote individuele verschillen tussen de verschillende bedrijven
wordt altijd het uitvoeren van een risicobeoordeling aanbevolen op basis van een
goede inventarisatie van de aanwezige risico’s.

A15 Afvalverwerking en recycling
Aanbevolen wordt om tot nader overleg te komen met deze sectoren, waarbij aan de
orde zal moeten komen welk preventieniveau behaald zal moeten worden en welke
middelen hiervoor het beste kunnen worden ingezet.

Invalshoek: vergunningen overheid
Bij de recente grote rampen bleek in alle drie gevallen de vergunningverlening van de
overheid niet in orde te zijn en/of de vereiste preventie niet te zijn nageleefd. Uit het
onderzoek ontstaat het beeld dat de brandweer niet altijd een even goed beeld heeft van de
vergunningen die van toepassing zijn op het pand, dat is getroffen door brand. Hierbij moet er
wel op worden gewezen dat het hier een opgave over branden in 2001 betreft; een belangrijk
aantal branden heeft zich voorgedaan vóór het moment van publicatie van het rapport van de
commissie Alders. In de afgelopen maanden is het beeld over de vergunningverlening
genuanceerder geworden. Anno 2002 bestaat een beter zicht op de vergunningen en wordt
ook aan handhaving van de vergunningen meer aandacht besteed.
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Het Nibra heeft de korpsen gevraagd of het desbetreffende pand – indien nodig – beschikte
over een milieu-, gebruiks-, en/of bouwvergunning. Op de vraag of deze drie soorten
vergunningen op orde waren, antwoordt maar liefst 33% van de korpsen dat hen onbekend is
of het pand over alle benodigde vergunningen beschikte. Van 20 bedrijven (29%) geeft de
brandweer aan dat alle vergunningen op orde waren. Het blijkt dat de brandweerkorpsen
slecht zicht hebben op de vergunningen die door andere instanties, zoals de gemeentelijke
afdelingen Bouw- en Woningtoezicht of de Milieudienst, worden afgegeven. Van één pand
geeft de brandweer aan dat in het verleden de (gebruiks)vergunning is geweigerd. 

De relatie: niet voldoen aan de overheidseisen en het ontstaan van grote branden is hiermee
duidelijk aangetoond. Het lijkt daarbij duidelijk: bedrijven en instellingen die zich niet
bekommeren om de preventie-eisen van de overheid zullen over het algemeen ook geen
aanvullende preventieve maatregelen treffen om schade beperken. Als er dan brand ontstaat,
is de kans op een grote brand groot.

Nu de overheid heeft ingezet op het niet meer gedogen, dat wil zeggen op veel meer controle,
mag verwacht worden dat dit een gunstig effect zal hebben op grote branden. In welke mate,
zal nog moeten blijken.
In dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor het instrument van de
gebruiksvergunning. Alle gemeenten zijn nu bezig om dit instrument in te voeren en verwacht
mag worden dat binnen niet al te lange tijd er ook daadwerkelijk in alle gemeenten mee
gewerkt zal worden. Voor de objecten waar de gebruiksvergunning van toepassing is, in het
algemeen bij de aanwezigheid van ‘veel’ mensen en/of van bepaalde stoffen, zal het veel
uitmaken of  er in het kader van de gebruiksvergunning een regelmatige controle zal zijn.

AANBEVELINGEN

A16 Preventie moet
Verzekeraars doen er goed aan om zich aan te sluiten bij de aanpak van de overheid.
Dat betekent dat bij het afsluiten van verzekeringen veel meer aandacht besteed moet
worden aan risicobeoordeling en preventie. En ook als de polis is afgesloten, zal
contact moeten blijven bestaan over het naleven van de preventieafspraken.

A17 Vergunningen op orde?
Het verdient aanbeveling om voor het afsluiten van verzekeringen na te gaan of de
overheidsvergunningen op orde zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door
verzekerde een verklaring te laten ondertekenen dat de vergunningen van de overheid
in orde zijn. Bijvoorbeeld door te laten opgeven welke vergunning voor het
onderhavige geval vereist zijn, welke vergunningen op welke datum zijn afgegeven,
onder welke voorwaarden dit is gebeurd en of opgelegde voorwaarde zijn nagekomen.

Bij de verdere uitwerking dient gedacht te worden aan:
- een nader overleg met de gemeenten, want het zou bijvoorbeeld goed zijn als er

(ook) een goedkeurende verklaring van de gemeente zou komen c.q. als de
verklaring van verzekerde geverifieerd zou worden door de gemeente

- het eventueel hanteren van bepaalde categorieën in de trant van: in de bulk van de
gevallen wordt volstaan met een algemene verklaring van verzekerde en voor
bepaalde industrieën is een meer uitgebreide opgave nodig met verificatie bij de
gemeente.
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Nader onderzocht zou moeten worden welke sancties er verbonden kunnen worden
aan het ontbreken van een (gebruiks)vergunning. Een praktijkvoorbeeld kan worden
gevonden in de ABK-pilot van de Brandweer en de Gemeente Den Haag.

A18 Nibra-aanbeveling 3.1
De brandweer zou vaker moeten controleren, waardoor een veel beter risicobeeld
wordt verkregen, en om actief contact te onderhouden met de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht en de Milieudiensten.
Aan het Verbond wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe beter gebruik gemaakt kan
worden van elkaars informatie.

A19 Nibra-aanbeveling 3.3
Aan de brandweer wordt aanbevolen om prioriteiten te stellen bij het uitvoeren van
controles, om zodoende sneller tot een hoger brandveiligheidsniveau te komen. Een
mogelijkheid is hierbij om een selectie te maken met behulp van de ‘Tafel van 11’
methode.
Het Verbond en verzekeraars zouden kunnen onderzoeken of de ‘Tafel van 11’ ook is
gebruiken in de verzekeringswereld resp. bij het screenen van de eigen portefeuille.

Invalshoek: voorschriften / regelgeving
Bij de verschillende onderzoeken na de grote rampen is gebleken dat de bouwregelgeving op
het gebied van brandveiligheid niet optimaal genoemd kon worden. Niet alleen wordt de
regelgeving gekenmerkt doordat deze over verschillende bronnen is verspreid, maar ook bleek
sprake van lacunes en een gebrek aan toelichtende bronnen.. Thans begint daar verandering in
te komen door initiatieven van de overheid en van anderen. Een paar voorbeelden:
- Begin volgend jaar wordt een vernieuwd en uitgebreid Bouwbesluit van kracht dat dan is

uitgewerkt voor alle gebruiksbestemmingen.
- Voorjaar 2002 werd een nieuw Vuurwerkbesluit gepubliceerd.
- De methode ‘Beheersbaarheid van Brand’ wordt thans onderworpen aan een evaluatie ter

voorbereiding op een herziening.
- De CPR 15-richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, worden aangepast.
- Dit voorjaar verscheen het nieuwe losbladige Handboek Brandbeveiliging van

NCP/TenHagen & Stam. Het is mede tot stand gebracht ter invulling van de constatering
in de Commissie Alders dat er behoefte bestaat aan onderling verbindende en toelichtende
informatie

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn er nog andere te noemen, zoals de productie van
steeds meer Europese normen door CEN, nationale normen door NEN, richtlijnen van
Europese verzekeraars door CEA en initiatieven voor het ontwikkelen van
beveiligingsconcepten door bijvoorbeeld COB of NFPA.

In recente contacten tussen de EU en CEA is gesproken over het belang van Europese normen
en richtlijnen. In het kader van vrije mededingen en het opheffen van handelsbelemmering
streeft de EU naar het tot stand komen van zo veel mogelijk Europese voorschriften en
normen. In de komende tijd zullen nationale regels steeds meer moeten verdwijnen. Nu is het
zo dat CEN niet op alle gebieden komt met Europese normen. De EU heeft daarom aan CEA
gevraagd om over deze onderwerpen te komen met CEA-richtlijnen. Zo werkt CEA nu
bijvoorbeeld aan richtlijnen voor het erkennen van installateurs.
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Waar Europese normen voor verzekeraars te beperkt zijn, zal CEA zorgen voor aanvullende
richtlijnen. In dat verband kan worden gewezen op de sprinklervoorschriften. De CEN norm
voor het ontwerpen van automatische sprinklerinstallaties, waaraan thans gewerkt wordt, zal
niet snel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Door CEA wordt daarom nu al gewerkt
aan aanvullende richtlijnen die naar verwachting begin volgend jaar gepubliceerd zullen
worden.

AANBEVELING

A20 Participeren
Bij een actieve benadering van preventie, die voor verzekeraars is aan te bevelen,
behoort tevens een actieve opstelling ten aanzien van de ontwikkeling van
voorschriften, normen en richtlijnen. Verzekeraars moeten hierbij betrokken blijven,
moeten blijven participeren in onder meer de preventieactiviteiten van CEA, NEN,
COB en SBR en moeten de ontwikkelingen van bijvoorbeeld NFPA blijven volgen.

Invalshoek: kennis over preventie
Nu de overheid het besluit heeft genomen dat ‘gedogen’ niet meer kan, heeft men veel in
beweging gezet. Het betekent onder meer dat er op diverse plaatsen veel meer menskracht
wordt ingezet. En al die nieuwe mensen worden opgeleid, waarbij het Nibra een belangrijke
rol speelt.
In de verzekeringswereld is de situatie op het gebied van ‘kennis’ volstrekt anders. In
verschillende van de gevoerde gesprekken werd aangevoerd dat er in de verzekeringswereld
heel veel kennis over preventie is verdwenen en niet meer is aangevuld. Men heeft het dus
over gebrek aan kennis en dat sluit aan bij artikelen in de verzekeringspers, zoals het artikel
‘Kennisverschraling’ in het Verzekeringsblad van april 2002. Hierin gaat het over het
opleidingsinstituut NIBE-SVV en over het te lage kennisniveau in de verzekeringsbranche.
Gesteld wordt onder meer: ‘Zo duurt het niet lang meer of deskundigen op het gebied van
industriële brand, transport, zeecasco en traditioneel leven om maar een paar branches te
noemen zijn nauwelijks nog te vinden.’
Een en ander weerspiegelt zich in de geringe bereidheid om cursussen te volgen. Op het
gebied van preventie is er de module ‘Risicokennis en preventie’, één van de vier modules
van de opleiding ‘Brandverzekering’. Vanuit de hoek van de SEA werd vernomen dat er zich
in het afgelopen cursusjaar 25 cursisten hebben gemeld voor een examen in deze module. Het
slagingspercentage hiervoor bedraagt tegenwoordig meestal ca. 10% tot 15%.

Voor het bewerkstelligen van brandveiligheid is een bestendige gedragsverandering bij
verzekerde noodzakelijk. Het gebruik van het instrument van premieverhoging alleen is
daarvoor niet voldoende. Verzekerde moet worden overtuigd op basis van rationele
argumenten. Daarvoor is kennis over preventie nodig die bij het intermediair en de
verzekeraar echter ontbreekt. Gevoegd bij het feit dat ook de verzekerde meestal niet uitblinkt
op het gebied van kennis over preventie, maakt dit duidelijk dat het communiceren over
preventie niet altijd eenvoudig is. Binnen de verzekeringsbedrijven kan het gebrek aan kennis
een negatief effect hebben op de communicatie over preventie tussen technisch inspecteur en
underwriter/acceptant, wanneer de ene wel en de geen (of onvoldoende) kennis heeft. Als
vervolgens verder gecommuniceerd wordt in de richting van de tussenpersoon en via deze
naar de verzekerde, doet zich steeds het probleem voor dat men op het gebied van preventie
praat over een onderwerp waarover men onvoldoende kennis bezit. In combinatie met de
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natuurlijke geneigdheid tot het besparen op kosten bij veel verzekerden, laat de uitkomst zich
niet moeilijk raden. In deze situatie krijgt verzekerde ook niet makkelijk het beeld dat het
onderwerp preventie in de verzekeringswereld serieus wordt genomen. Het gevolg is
uiteindelijk dat het onderwerp preventie veel te weinig aandacht krijgt en dat noodzakelijke
preventieve maatregelen niet worden getroffen.

Opmerking: hiervoor wordt in algemene termen een negatief beeld geschetst over het gebrek aan kennis over
preventie in de verzekeringswereld. Hierbij dient natuurlijk bedacht te worden dat het gaat om een algemeen
plaatje en dat de werkelijkheid flinke verschillen laat zien. Er zijn verzekeraars en makelaars die bijvoorbeeld
beschikken over een vrij uitgebreide staf van technische specialisten. Er zijn er echter ook die in de afgelopen
jaren afscheid hebben genomen van dergelijke medewerkers en derhalve in het geheel geen preventiekennis
meer in huis hebben. Een en ander weerspiegelt zich in de geringe aanwas (vergrijzing) die de groep technisch
inspecteurs kent. Dat is goed zichtbaar in het ledenbestand van de vereniging ASPO, waarbij de aanwas van
nieuwe leden tamelijk beperkt is en het accent ligt op de groep die binnen afzienbare tijd het vak zullen verlaten.

Voor preventie is een belangrijk aantal kennisbronnen al beschikbaar. Te denken valt aan het
handboek ‘Schadepreventie voor de verzekeringspraktijk’ en ‘Handboek Brandbeveiliging’.
Dit handboek is mede tot stand gekomen na de constatering in de Commissie Alders dat er
behoefte bestaat aan toelichtende informatie. Het handboek richt zich op brandveiligheid en
bevat informatie over beveiligingsinstallaties en de regelgeving.

Kennis over schadepreventie is niet alleen binnen de verzekeringswereld onvoldoende
aanwezig. Partijen als de overheid c.q. de gemeente, de brandweer, en zoals hiervoor vermeld:
de verzekerde, houden zich over het algemeen niet erg met het onderwerp bezig. Vanuit het
oogpunt van verzekeraars is dit eigenlijk niet goed, want het betekent dat men zich over het
algemeen niet bezighoudt met schadepreventie. Zo zou het goed zijn als er bij de brandweer
meer kennis over verzekeren en over schadepreventie aanwezig zou zijn. Er is dan een betere
samenwerking tussen overheid en verzekeraars mogelijk en een betere afstemming. Hiervoor
werd aanbevolen om te bevorderen dat verzekeraars eerder in het proces betrokken worden bij
nieuwbouw of verbouw. Kennis over schadepreventie kan dan bijvoorbeeld zorgen dat bij het
onderwerp brandcompartimenten ook wordt nagedacht over het beperken van schade. 

AANBEVELINGEN

A21 Kennis
Versterk de kennis over preventie bij verzekeraar, intermediair en verzekerde, en maak
daartoe gebruik van de reeds bestaande instrumenten

A22 Keuze
Biedt aan verzekerde een transparante keuze tussen een bepaald premieniveau en
preventie-inspanningen. De calculatiemodellen van het Verbond van Verzekeraars zijn
daarvoor, mits juist en met kennis van zaken gebruikt, een prima instrument.

A23 Brandweer
Voor een goede samenwerking tussen brandweer en verzekeraars is het van belang dat
men beschikt over voldoende kennis over elkaars werkgebieden en taken. Het is
daarom aan te bevelen om te bevorderen dat de brandweer meer informatie krijgt over
verzekeren en schadepreventie.
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Invalshoek: communicatie over preventie
Parallel aan de opmerkingen over het gebrek aan kennis over preventie, werd in de
gesprekken gesignaleerd dat er in de communicatie over preventie heel veel mis gaat. Dit
gebeurt onder meer in de communicatie:
- met verzekerden over preventie;
- tussen commerciële mensen en technisch inspecteurs van verzekeraars;
- tussen verzekeraar en intermediair
- achteraf als de polis gesloten is met verzekerden over de naleving van preventieafspraken
- tussen verzekeringsbetrokkenen en brandweer.

Een belangrijke voorwaarde voor goede communicatie is uiteraard het bezitten van voldoende
kennis. Hiervoor is vastgesteld dat het daaraan ontbreekt, maar het voorzien in die lacune zal
alleen niet voldoende zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook goede hulpmiddelen nodig. Het handboek
‘Schadepreventie voor de verzekeringspraktijk’ is er daarvan één. Andere hulpmiddelen zijn
bijvoorbeeld de ‘Preventiewijzer’, een beknopt overzicht van preventiemiddelen dat in
opdracht van de Afdeling Brand van het Verbond door het NCP zal worden vervaardigd, of de
Certificaten die aangeven dat een beveiligingssysteem van de vereiste kwaliteiten bezit.

Naast kennis en hulpmiddelen is er dan nog het belang van een periodieke stimulering en het
geven van het goede voorbeeld. Met het eerste wordt gedoeld op het feit dat het gewoon nodig
is om bepaalde boodschappen steeds te herhalen om te zorgen dat ze niet vergeten worden.
Het tweede gaat erover dat het niet zo moet zijn dat men enerzijds zegt dat preventie
belangrijk is, terwijl men tegelijkertijd op een of andere manier laat merken zelf niet in die
boodschap te geloven. En zo zijn er nu al mensen in de verzekeringswereld die nu al stellen
dat de huidige aandacht voor preventie spoedig zal zijn weggeëbd.

AANBEVELINGEN

A24 Communicatie 
Maak (de kracht van reclame zit in de herhaling) gericht communicatiebeleid over
preventie, maak er voldoende middelen voor vrij en sluit in de communicatie aan op
c.q. betrek in de communicatie reeds bestaande instrumenten (handboeken,
brandbrief, certificaten)

A25 Nibra-aanbeveling 3.4
Ook het Nibra noemt communicatie over preventie een prima preventiemiddel. Aan
brandweer en verzekeraars wordt aanbevolen om de voorlichting op elkaar af te
stemmen. Brandweer en verzekeraar moeten voor hun beider geloofwaardigheid
immers dezelfde boodschap vertellen.

Invalshoek: risico-informatie
De basis voor risicobeoordeling en acceptatie wordt gevormd door goede risico-informatie.
Hierover kan onder meer worden opgemerkt:
- bij het verzamelen van risico-informatie is moraliteitsonderzoek van wezenlijk belang; 
- bij het onderzoek is gebleken dat risico-informatie niet altijd voldoende aanwezig is;

essentiële informatie over bijvoorbeeld  bedrijfsactiviteiten en noodzakelijke gegevens
over bijvoorbeeld preventieve voorzieningen als compartimentering ontbreekt; 
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- de makelaar speelt ten aanzien van acceptatie en schadeafhandeling in beurspolissen een
rol die snel ondoorzichtig kan worden

- uit de dossiers blijkt dat inspectieafdelingen onderbezet zijn, verzekeraars en het
intermediair geen toezicht houden noch aan handhaving doen; verzekeraars incasseren op
risico’s te lage premies omdat ze geen goede risicobeoordeling maken. 

AANBEVELINGEN

A26 Moraliteitsonderzoek
Verzekeraars wordt aanbevolen om beleid te formuleren met betrekking tot
moraliteitsonderzoek.

A27 Aanvraagformulier of inspectie
Verzekeraars wordt aanbevolen om beleid te organiseren ten aanzien van de vraag
wanneer risico-informatie op basis van inspectie tot stand dient te komen en wanneer
een goed ingevuld aanvraagformulier voldoende basis voor acceptatie biedt.

A28 Inspectiecapaciteit
De aanwezige inspectiecapaciteit dient beter te worden afgestemd op de behoefte aan
goede risico-informatie. In dit verband zou het Verbond een onderzoek kunnen laten
uitvoeren naar de mogelijkheden om het belang bij een goede risico-informatie meer
te verleggen naar de verzekerde.

Invalshoek: acceptatie
De opgedane ervaringen met betrekking tot de acceptatie geven aanleiding tot de volgende
opmerkingen.
- structurele samenwerking bij acceptatie tussen acceptatie- en schadeafhandelingafdeling

biedt een goede kennisbundeling ten behoeve van de risico-inschatting;
- toepassing van hogere eigen risico’s en zwaardere clausules verdraagt zich slecht met de

fraudeindicator van kleine incidenten voorafgaande aan een grote calamiteit;
- verzekeringsfraude is geen belangrijke oorzaak van grote branden, maar is wel een

algemeen probleem van de verzekeringsbranche;
- verzekeraars maken geen of onvoldoende gebruik van bestaande mogelijkheden

(certificaten) om zekerheid te krijgen over preventieve maatregelen;
- de verantwoordelijkheid voor preventieve maatregelen dreigt te verschuiven naar de

verzekeraar terwijl deze ligt bij de klant. De verzekeraar moet preventie opleggen voordat
de klant iets aan (extra) brandbeveiliging gaat doen; gelet op de verantwoordelijkheid van
de klant is dit een merkwaardige situatie. Hier dringt zich een parallel op met
vergunningen: ook lokale overheid moet toezien en handhaven. Hoe kunnen verzekeraars
en lokale overheid elkaar helpen?

AANBEVELINGEN

A29 Acceptatiebeleid
Verzekeraars doen er goed aan om de eigen beleidsregels ten aanzien van de
acceptatie te spiegelen aan dit rapport.
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A30 Polissen en risico-informatie
Structureer het verzamelen van risico-informatie in het kader van acceptatie beter en
zet daarin de rol van het intermediair helder neer. Maak gebruik van bestaande
instrumenten zoals het VNAB-vragenformulier voor industriële risico’s, horeca
risico’s, vastgoed risico’s en opslag risico’s. 
Voor acceptatie van risico’s is een inspectierapport, niet ouder dan 3 jaar van het te
verzekeren risico nodig, en moet informatie beschikbaar zijn over risicobeoordeling,
tarifering, noodzaak en hoogte van een eigen risico, noodzaak van bijzondere
clausules.

A31 Benadruk verantwoordelijkheid (en de voordelen) van de klant (zie ook Nibra-
aanbeveling 3.5)
Leg de verantwoordelijkheid voor preventie duidelijk neer waar hij hoort: bij de klant.
Informeer de klant daartoe over preventie, de manier van tariferen, en biedt hem de
keus: hoge premie of iets minder premie en investeren in preventiemaatregelen. Voor
goede informatie aan de klant is nodig dat de kennis over risicobeoordeling en
preventie bij het intermediair verbetert. Gerichte actie vanuit
verzekeringsmaatschappijen is hiervoor noodzakelijk. De instrumenten
(calculatiemodellen, preventie-informatie, etc) zijn in de markt voldoende
beschikbaar.

A32 Gebruik de NCP-certificaten (zie ook A6)
Maak altijd gebruik van NCP-certificaten als communicatiemiddel over de
uitgevoerde preventiemaatregelen. De vraag om een NCP-certificaat behoort de
standaard aanpak te zijn. Dit vormt tevens een belangrijk signaal in de richting van
verzekerden en beveiligers (installateurs) dat verzekeraars preventie serieus nemen en
dat men een bepaald kwaliteitsniveau verlangt. (De aanpak om uit commerciële
overwegingen genoegen te nemen met een lager preventieniveau zonder certificaat,
leidt tot een tegengestelde boodschap.) Nagegaan dient te worden of de beschikbare
NCP-certificaten voor verzekeraars en brandweer de juiste informatie bevatten.

A33 Combinatiemogelijkheden informatie verzekeraar – brandweer 
Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de uitvoering van aanbevelingen beter te
monitoren. Omdat verzekeraars en brandweer hetzelfde probleem lijken te hebben
moeten ook samenwerkingsmogelijkheden in het onderzoek worden betrokken. Tot aan
het ontstaan van de brand lopen de belangen van brandweer/overheid en verzekeraars
immers parallel. Onderzocht moet worden of aan samenwerking invulling kan worden
gegeven door middel van het combineren van gegevens (bijvoorbeeld aanvalsplan
brandweer & acceptatiegegevens verzekeraar, rapport vergunningcontrole brandweer
& (her)inspectierapport technische inspecteur). Verder moet worden onderzocht welke
toegevoegde waarde een gezamenlijke database met informatie over verzekerde en
vergunningplichtige bedrijven voor brandweer en verzekeraars gezamenlijk kan
hebben. 

A34 Uitwisseling met brandweer
Verbeter de communicatie met de brandweer door bijvoorbeeld het bekend maken van
het schadebedrag van branden (toezenden Brandbrief Grote Schaden), het informeren
van de brandweer over de manier waarop schadeafhandeling door de verzekeraar
plaatsvindt, en welke aspecten van een brand voor de verzekeringsmaatschappij van
belang zijn.
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A35 Teksten clausules actualiseren
Beoordeel of de tekst van de bestaande uitsluitingsclausules (inbraaksignalering,
buitenopslag, elektrische installatie, brandgevaarlijke werkzaamheden) moet worden
aangepast aan de huidige tijd. Onderzoek hoe de toepassing van deze clausules verder
kan worden verbeterd. Onderzoek verder de wenselijkheid en mogelijkheid van het
opstellen van een uitsluitingsclausule betreffende het beschikken over
overheidsvergunningen.

A36 Bedrijfsschade
Breng in geval van de verzekering van bedrijfsschade duidelijk in kaart welke risico's
er in de bedrijfsactiviteiten schuiteln. Analyseer daartoe het bedrijfsproces en het
toelever- en afnemerrisico.

Invalshoek: nazorg
In een aantal gevallen is de organisatie van een verzekeringsmaatschappij geheel toegesneden
op het streven naar omzet. In de organisatie is dan niet meer voorzien in het verrichten van
nazorg. Aanbevelingen voor preventie worden vaak niet goed gemonitord. Een aantal
brandweerdossiers levert in de praktijk hetzelfde beeld op: wel aanbevelingen maar geen
monitoring.

AANBEVELING

A37 Controle op naleving preventieafspraken
Verzekeraars doen er goed aan om in het bedrijf een afdeling te hebben, of te creëren,
die tot taak heeft om de nazorg te regelen en dus ook om na te gaan of
preventieafspraken worden nagekomen. Door dit doelbewust te organiseren, wordt
voorkomen dat verzekerden de indruk krijgen dat verzekeraars, zodra een polis is
afgesloten, alle aandacht voor de klant verliezen en bovendien, dat de gemaakte
preventieafspraken niet tussen de wal en het schip raken.

Invalshoek: schadeafhandeling
Over schadeafhandeling valt het een en ander te melden, zoals:
- de brandweer doet bij een brand vaak een uitspraak over de vermoedelijke oorzaak van de

brand. De kwalificatie van de oorzaak is echter niet altijd juist;
- de samenwerking tussen publieke en private actoren in de fase van schadebehandeling is

niet optimaal en in de acceptatiefase niet-bestaand. Brandweer en politie blijken met
betrekking tot brand niet samen te werken. Publieke actoren hebben op grond van
regelgeving voorrechten die maken dat particuliere onderzoekers achteraan in het rijtje
komen en daardoor hun rol niet ten volle kunnen spelen. Informatie-uitwisselinge tussen
publieke en private actoren gebeurt informeel wel op de plaats van het delict, maar is
formeel daarbuiten verboden;

- het aantal branddeskundigen is met 29 gecertificeerde personen gering;
- het optreden in rechte wordt voor verzekeraars steeds moeilijker; de introductie van het

nieuwe Verzekeringsrecht in 2003 beperkt succes in rechtszaken nog verder;
- analyse van schadedossiers levert niet alleen beleidsinformatie op maar ook gegevens die

van belang kunnen zijn in het acceptatieproces;
- verzekeraars zijn onvoldoende alert op de ontwikkelingen in verzekeringsfraude.
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AANBEVELINGEN

A38 Benut de samenwerking met de brandweer beter
Het uitvinden van de oorzaak van de brand moet tijdens of zo snel mogelijk na de
brand plaatsvinden. De brandweer is vaak als eerste ter plaatse van een brand.
Brandweermensen hebben verstand van brand. Leer brandweermensen
(bevelvoerders) om oorzaakonderzoek te doen, al of niet in samenwerking met de
Salvagecoördinator.
Koppel als verzekeraars aan de brandweer terug over de uiteindelijke schadeomvang
van de brand. Zo krijgt de brandweer beter gevoel bij brandgrootte en schadegrootte.
Dit komt de informatievoorziening naar de media en de juistheid van statistische
informatie voor het CBS ten goede.

A39 Verbeter de samenwerkingsmogelijkheden tussen overheid – private sector
Om de kennis en schaarse capaciteit die bij overheid en private sector beschikbaar is
optimaal te kunnen benutten moet de samenwerking sterk bevorderd worden. Dat geldt
evenzeer voor de multidisciplinaire samenwerking tussen brandweer en politie. De
uitwerking van de in 2001 gestarte liaisonconstructie politie-brandweer verdient de
steun van verzekeraars.

A40 Verbeter de informatie-uitwisseling tussen publieke en private actoren
In het kader van moraliteitsonderzoek zou er in bepaalde gevallen een
antecedentenonderzoek moeten kunnen plaatsvinden. Ondanks privacy beperkingen
e.d. en beperkingen in het kader van de Wet op de Justitiële Documentatie zouden de
politieregisters getoetst moeten kunnen worden op antecedenten die verband houden
met delicten uit het Wetboek van Strafrecht (o.a. de vermogensdelicten en de delicten
valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, verduistering en brandstichting). Voor
verbetering van de waarheidsvinding in schadegevallen is er een landelijke richtlijn
nodig van en voor de politie over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de
publieke en private brandonderzoekers. De samenwerking tussen publieke en private
brandonderzoekers in bijvoorbeeld de kwaliteitskring BRAND moet worden
bestendigd.

A41 Verbeter de gegevensverzameling en beheer uit schadedossiers
Zorg dat beursverzekeraars en makelaars aan het CIS/FISH gaan deelnemen

A42 Maak alertheid op fraude onderdeel van het proces
Fraudebewustzijn moet in het proces van acceptatie en schadeafhandeling worden
ingebakken. Als je (als technisch inspecteur of expertisebureau) controles en
inspecties houdt moet je dus niet alleen kijken naar de objectief waarneembare
omstandigheden rond het risico (ligging, bedrijfsactiviteiten, buitenopslag,
risicobeperkende installaties) maar ook naar de moraliteit van de
ondernemingsleiding. De alertheid en het bewustzijn van de functionarissen op dit
gebied moet worden aangescherpt.

A43 Houd het behandelingsproces van schadedossiers oplossingsgericht
Kijk op niveau en met voldoende afstand naar het dossier, probeer het
behandelingsproces richting afronding te stroomlijnen en zorg voor een oplossing.
Voer als verzekeraar regie over het dossier (case manager) en werk doelgericht toe
naar afhandeling. Hoe eerder de betrokkenen met elkaar om tafel komen om een
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oplossing te bespreken, des te eerder is die oplossing gerealiseerd. Als dat buiten
rechte kan: zoveel te beter, want een gerechtelijke procedure leidt bijna per definitie
tot een voor alle partijen teleurstellend resultaat.

Invalshoek: portefeuillebeheer
Als de afgelopen jaren meer zijn gericht op omzet dan op de kwaliteit van de verzekerde
risico’s, kan het heel wat tijd en inzet vergen om tot verbetering van de portefeuille te komen.
Hierna volgen enkele opmerkingen over dit onderwerp.
- het gebruik van het VNAB-formulier biedt soulaas;
- de praktijk om alleen beursrisico’s met een verzekerde waarde groter dan  €  1 miljoen te

inspecteren betekent dat er de komende jaren nog slechte polissen overblijven en dat
verbetering van de schadecijfers nog op zich laat wachten;

- verzekeraars hebben anders dan vroeger, geen vanzelfsprekende positie meer in het proces
van (ver)nieuwbouw van gebouwen

- kennis over risicobeoordeling en preventie (in de vorm van bijvoorbeeld
calculatiemodellen, folders, formulieren, handboeken en CD-rom´s) is op allerlei plaatsen
in de markt aanwezig; de beschikbare kennis wordt kennelijk niet althans onvoldoende
gebruikt.

AANBEVELINGEN

A44 Screening portefeuille
Het verdient aanbeveling om de gehele portefeuille te screenen op de aanwezigheid
van risico-informatie voor alle verzekerde objecten en om  te toetsen of de
risicobeoordeling past bij het gekozen profiel.

A45 Nibra-aanbeveling 3.2 + 3.3
In het Nibra-rapport wordt gesproken over de ‘Tafel van 11’ als methode om te
onderzoeken welke categoriën risico’s  als eerste aan een screening onderworpen
zouden moeten worden.

A46 Schadelastbeheersing vroeg in het (ver)nieuwbouwproces inbedden
Geef schadelastbeheersing zo’n plaats in het proces van (ver)nieuwbouw dat in een
vroeg stadium aan de eisen en wensen van de verzekeraar (of een deskundige adviseur
die bekend is met schadelastbeheersing en verzekeringseisen) aan de orde komen. Met
een praktijkrichtlijn voor de bouw zou het proces van bouwen kunnen worden geënt op
het proces van verzekeren. Verken daartoe, bijvoorbeeld samen met de Stichting Bouw
Research, de mogelijkheden voor een praktijkrichtlijn op basis van NEN 2574
Tekeningen in de bouw. Verken daarnaast  de mogelijkheden om in een
praktijkrichtlijn per gebouwtype uit het Bouwbesluit een beschrijving te maken over
brandbeveiligingsaspecten en preventieve maatregelen. Samenwerking met de
bouwkolom (architecten, constructeurs, projectontwikkelaars) is hierbij noodzakelijk.

A47 Nibra-aanbeveling 3.7 + 3.8
In deze aanbevelingen wijst het Nibra op het belang van goed onderhoud van
preventieve voorzieningen en op het gevaar van het 'zo maar' doorvoeren van
wijzigingen zonder de preventie aan te passen.
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In de verzekeringswereld wordt verlangd dat bestemmingswijzigingen worden gemeld.
Met het oog op een goed onderhoud wordt in aanbeveling A6 gewezen op het belang
van geldige NCP-certificaten, omdat onderhoud een onderdeel van de systematiek
vormt als voorwaarde bij vernieuwing van het certificaat.
In aanbeveling A11 wordt gepleit voor het in het leven roepen van een
certificeringsregeling voor brandcompartimenten.
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Bijlage 1: Brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van brand
Voor gebouwfuncties als industriefunctie of winkelfunctie wordt een brandcompartiment van
maximaal 1.000 m2 vaak als te klein bevonden. Dat behoeft echter geen probleem te zijn,
want het Bouwbesluit staat toe dat grotere brandcompartimenten worden toegepast onder
voorwaarde dat een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid wordt bereikt door het treffen
van aanvullende brandveiligheidsmaatregelen. De aanvrager van een (ver)bouwvergunning
dient dit naar genoegen van de gemeente aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de
hand van de methode die is omschreven in het rapport Brandbeveiligingsconcept
Beheersbaarheid van brand (methode BvB). 

Uitgangspunt bij het gebruik van de methode BvB is dat de methode uitsluitend bedoeld is
voor ‘niet-slaap’ gebouwen, zoals woningen, hotels en gevangenissen. Verder dient het
onderwerp ‘vluchten’ apart bezien te worden. De methode is verder gebaseerd op de
gemiddelde brandweersterkte in de Nederlandse gemeenten.
Een belangrijk element in de methode BvB vormt de aanwezige vuurbelasting en de in
verband daarmee te verwachten brandontwikkeling en brandduur. Als de gemiddelde
vuurbelasting, uitgedrukt in kg vurenhout, niet meer bedraagt dan 8 kg/m2 mag de omvang
van het brandcompartiment volgens de methode onbeperkt van grootte zijn. Is de gemiddelde
vuurbelasting hoger, dan is de maximale compartimentsgrootte onder meer afhankelijk van de
vraag of er een automatische sprinklerinstallatie aanwezig is en of een binnenaanval tot de
mogelijkheden behoort. De maximale brandcompartimentsgrootte wordt vervolgens bepaald
met de formule:

Abc = 300.000 / q x M

Hierin is 300.000 de maximale vuurlast in het compartiment, q de gemiddelde vuurbelasting
en M de ‘massafactor’. De massafactor M, die als uitgangspunt 1 bedraagt, is lager indien aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan. Als dat het geval is, bedraagt M:

- bij een gemiddelde vuurbelasting < 8 kg/m2: M = 0
- bij aanwezigheid doeltreffende sprinklerinstallatie: M = 0,1
- indien een binnenaanval mogelijk is
 (waartoe o.a. een automatische brandmeldinstallatie
 aanwezig moet zijn): M = 0,5

Het voorgaande betekent globaal genomen dat een brandcompartiment bij de toepassing van
een sprinklerinstallatie 10 keer zo groot mag worden en bij een brandmeldinstallatie twee keer
zo groot (mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan).
Voor bijvoorbeeld een opslaggebouw met een gemiddelde vuurbelasting van 60 kg/m2
betekent een en ander dat, uitgaande van de maximale vuurlast van 300.000 kg, een
brandcompartiment 5.000 m2 groot mag zijn, met toepassing van een brandmeldinstallatie
10.000 m2 en met een automatische sprinklerinstallatie 50.000 m2.

Bij het bepalen van de vereiste WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag,
die weer bereikt kan worden door brandwerende constructies of door voldoende afstand tot
andere ruimten of gebouwen) houdt de methode BvB rekening met de te verwachten
brandduur. Dit gebeurt op basis van de vuistregel dat de brandduur in minuten (meestal) gelijk
is aan de vuurbelasting uitgedrukt in kg vurenhout per m2. In een ruimte met bijvoorbeeld een
vuurbelasting van 120 kg/m2 zal de duur van een brand dus meestal 2 uur bedragen.
Indien de gemiddelde vuurbelasting in een brandcompartiment van een opslaggebouw 240
kg/m2 bedraagt, dient de WBDBO dus 4 uur te bedragen. De wanden die het compartiment
afscheiden van andere compartimenten, dienen dus een brandwerendheid te bezitten van 4 uur
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en dat is beduidend meer dan het Bouwbesluit vereist voor brandcompartimenten van niet
meer dan 1.000 m2. Vanuit het oogpunt van schadebeperking is dus de oplossing met grotere
compartimenten volgens de methode BvB te verkiezen boven de kleinere compartimenten met
wanden met onvoldoende brandwerendheid. Hoe groot de schade in één brandcompartiment
uiteindelijk uitpakt, is overigens afhankelijk van de financiële waarde die in één compartiment
aanwezig is. Een groter brandcompartiment kan hierbij in het nadeel zijn als dan tevens de
financiële waarde veel groter is.

De methode BvB is geen regelgeving, maar kan worden gezien als een aanbevolen methodiek.
Hij wordt genoemd in een bijlage bij het Bouwbesluit fase II die per 1 janurai 2003 in
werking treedt. Of deze methode ook werkelijk door alle gemeenten wordt geaccepteerd is
een andere kwestie. Naar verluidt zijn er gemeenten die de methode BvB niet accepteren en/of
een eigen methode prefereren. Hierna komt bijvoorbeeld de richtlijn aan bod die in de regio
Rotterdam wordt gebruikt.
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Bijlage 2: Rotterdamse Richtlijn
In de regio Rotterdam wordt een eigen richtlijn gehanteerd voor het bepaling van de omvang
van brandcompartimenten en de bijbehorende brandbeveiliging. Het gaat om een richtlijn die
is te downloaden van internet (www.rhrr.nl) en die met ingang van 1 oktober 2000 van kracht
is voor nieuwe loodsen bedoeld voor de opslag van koopmansgoederen. Het gaat dus om de
opslag van handelsgoederen met uitzondering van gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen
en afvalstoffen. De richtlijn is, anders dan het Brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van
brand, gebaseerd op de sterkte van de Rotterdamse brandweer.

De richtlijn is gebaseerd op vier uitgangspunten.
1. de brandbaarheid van de opgeslagen goederen
2. de mogelijkheden die de brandweer heeft om een brand te bestrijden
3. de gewenste maximale grootte van de brandcompartimenten
4. de keuze van de eigenaar voor een hogere mate van brandveiligheid

De volgende groottes van brandcompartimenten worden onderscheiden:
- kleiner dan 2.500 m2
- groter dan 2.500 m2  en kleiner dan 5.000 m2
- groter dan 5.000 m2 en kleiner dan 10.000 m2
- groter dan 10.000 m2

Voor de brandbeveiliging worden vijf scenario’s onderscheiden en zijn daarnaast een aantal
algemene brandpreventieve maatregelen vereist. Voor elk van de vijf  scenario’s kunnen de
vereiste brandpreventieve maatregelen als volgt worden samengevat.

Scenario:
Basis 1 2 3 sprinkler

Toegestane goederenklasse 1-4 1-2 1-4 1-4 1-4
Max. brandcompartiment [m2] 2.500 5.000 5.000 5.000 10.000
Brandwerendheid bij onvoldoende
afstand erfgrens [minuten]

30 30 90 90

Brandwerendheid  bij aanbouw 60 60 120 120 60
Max. diepte loods bij tweezijdige
benadering [m]

40 70 40/70 40/70

Brandmeldinstallatie NEN 2535 vereist vereist vereist
RWA NEN 6093 of VdS 2098 vereist vereist
Sprinklerinstallatie vereist

In de richtlijn wordt benadrukt dat de taak van de overheid ingeval van brand primair gericht
is op de veiligheid van mensen en de veiligheid van de omgeving. Het wordt tot de
verantwoordelijkheid van de principaal gerekend om te bepalen of aanvullende maatregelen
getroffen zullen worden gericht op het voorkomen van schade en/of de bedrijfscontinuïteit.
In opzet lijkt de richtlijn eenvoudiger in het gebruik dan de methode BvB.

http://www.rhrr.nl/
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Bijlage 3: Verzekeringsfraude

Inleiding
In de uitvoering van het onderzoek naar schadeoorzaken van Grote Branden uit 2001 hebben
de onderzoekers van het NCP informatie verkregen over verzekeringsfraude. 

Verzekeringsfraude is geen belangrijke oorzaak van grote branden, zo is bij het
dossieronderzoek van grote branden uit 2001 gebleken. De geraadpleegde bronnen geven aan
dat verzekeringsfraude een algemeen probleem van de verzekeringsbedrijfstak is. In het
rapport Grote Branden van november 2002 wordt daarom aanbevolen om fraudebewustzijn in
het proces van acceptatie en schadeafhandeling in te bakken. De bedrijfstak zou de alertheid
van acceptanten en schadebehandelaars moeten aanscherpen.

Ten behoeve van het concretiseren van deze aanbeveling wordt in deze bijlage een schets
gegeven van wat onder verzekeringsfraude wordt verstaan, en welke ontwikkelingen zich in
de aandacht voor het onderwerp het afgelopen decennium hebben voorgedaan.

Definitie van verzekeringsfraude
Onder verzekeringsfraude wordt verstaan “het verrichten van een handeling bij de
totstandkoming en/of bij de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst, die erop is gericht
een uitkering te verwerven waarop geen recht bestaat, of zich een verzekeringsdekking te
verschaffen onder vals voorwendsel”. 
Verzekeringsfraude kan worden gepleegd door de direct bij de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst betrokkenen, of door intermediairen (tussenpersonen,
assuradeuren en expertisebureaus) of gevolmachtigden. In het eerste geval is sprake van
externe fraude, in het tweede geval van interne fraude. 

Typeringen van verzekeringsfraude
De onderstaande typeringen van verzekeringsfraude zijn opgenomen in het brancheonderzoek
van de parlementaire enquêtecommissie Van Traa. De typeringen zijn in 1996 gepubliceerd in
het eindrapport “Inzake Opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden” (bijlage IX,
deelonderzoek 2, Branches).

Verzekeringsfraude kan verder worden getypeerd op basis van vier criteria:

I. het tijdstip waarop fraude wordt gepleegd.
Fraude kan in de eerste plaats betrekking hebben op het tijdstip in de afwikkeling van de
overeenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Er kan gefraudeerd worden ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst, tijdens de aangifte van het schadevoorval en tijdens het
claimen van een schadevergoeding. Gedacht kan worden aan het frauderen met de provisie
(door een verzekeringsagent), met het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met
betrekking tot de verzekering (maatschappij) en door het onderdrukken of vervalsen van
informatie die relevant is voor de beoordeling van de polisaanvraag (verzekeringnemer).
Bovendien kan er worden gefraudeerd met de omvang en hoogte van de geleden schade, er
kan opzettelijk schade worden geleden om voor vergoeding in aanmerking te komen of een
schadeclaim kan worden voorgewend. 

II. de aard van de fraude.
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Onderscheiden worden:
1. majoreren, het meer claimen dan er daadwerkelijk aan schade geleden is; 
2. fingeren, het doen voorkomen of schade geleden is, of het zo verdraaien van de feiten dat
schade onder de polisdekking valt; 
3. ensceneren, het opzettelijk veroorzaken van schade die de onder dekking van de
overeenkomst valt; 
4. verzwijgen, het doen afsluiten van een verzekering op grond van onvolledige of verkeerde
informatie. 

III. het type fraudeurs dat de fraude pleegt.
Er worden drie categorieën daders onderscheiden: 
1. de gelegenheidsfraudeur, hij die deel uitmaakt van een groep daders die toevallig en onder
actuele omstandigheden op het idee komt misbruik van de verzekeringsovereenkomst te
maken, 
2. de professionele fraudeur, hij die beschikt over kennis van verzekeringen en hier bewust en
doelgericht gebruik van maakt om ten onrechte in een betere financiële positie te geraken en 
3. de fraudeurs die deel uitmaken van criminele groepen. 

IV. het soort verzekering waarmee wordt gefraudeerd.
Ten vierde kan een onderscheid worden gemaakt in het soort verzekering waarmee wordt
gefraudeerd. We onderscheiden de volgende typen verzekeringen:
• levensverzekeringen en hypotheken, 
• motorrijtuigenverzekeringen, 
• zorgverzekeringen zoals verzekeringen tegen ongevallen en ziekte, 
• transportverzekeringen, waaronder zee-, weg- en luchtvaarttransport, 
• brandverzekeringen, 
• inboedelverzekeringen en 
• reisverzekeringen. 
Duidelijk zal zijn dat al deze verschillende typen verzekeringen verschillende soorten fraude
mogelijk maken.

Ontwikkelingen
Verzekeringsfraude is al zo oud als de verzekeringsmarkt zelf. Bij bijvoorbeeld de Romeinse
geschiedschrijver Titus Livius (boek XXI, nr. 49) vinden we in de tijd rond 64 v. Chr al een
verhaal over een omvangrijke verzekeringsfraude. Twee Etruskische handelaren bevrachtten
oude schepen in slechte staat met waardeloze goederen. Ze lieten ze zinken in volle zee, de
matrozen werden gered met speciaal daartoe bestemde bootjes. De buitensporige rekening
presenteerden ze aan de Romeinse overheid die zich voor de transporten garant gesteld had.
Nog later beperkten de handelaren zich tot het verzinnen van de schipbreuken. Een
vergelijking met de beruchte Salemaffaire uit de jaren 80 van de vorige eeuw dringt zich op.

Uit bestudering van de beschikbare bronnen blijkt dat de gezamenlijke
verzekeringsmaatschappijen de laatste 10 jaar soms met meer soms met minder succes
gewerkt hebben aan het terugdringen van verzekeringsfraude. De lijn die zichtbaar wordt is
die van een bewustwording eind jaren 80 begin jaren 90 van de problematiek, eigen actie door
inrichting van het bureau CIS begin jaren 90, actie in de richting van andere partners in de
tweede helft van de jaren 90 en gestructureerd beleid vanaf 1998, cumulerend in 2002 in
structurele samenwerking tussen Verbond en OM in het bestrijden van
verzekeringscriminaliteit .
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Parlementaire enquête opsporingsmethoden
De commissie Van Traa heeft in 1994 en 1995 een parlementaire enquête gedaan naar
opsporingsmethoden van politie en justitie. In het kader van het onderzoek is ook aandacht
besteed aan enkele bedrijfstakken die meer of minder gevoelig geacht werden voor criminele
activiteiten. Ook de verzekeringsbranche is door de enquêtecommissie tegen het licht
gehouden. In het eindrapport “Inzake Opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden”
(bijlage IX, deelonderzoek 2, Branches) van maart 1996 concludeert de commissie Van Traa
over de verzekeringsbranche voorzichtig het volgende:

“Door de grote onderlinge concurrentie in de verzekeringsbranche lijken de
acceptatievoorwaarden voor sommige verzekeringen steeds soepeler te worden. Hierdoor
ontstaat er meer gelegenheid tot frauderen. Verzekeringsmaatschappijen nemen veel schades
als gevolg van fraude voor lief. Zij gaan er vanuit dat dit onlosmakelijk met de branche is
verbonden en dat hierover tegenover de klant niet al te moeilijk moet worden gedaan. Vaak
vertoont men deze klantgerichte houding met name bij ‘hogere’ schades (van grote
ondernemingen) en niet bij ‘kleinere’ schades (van kleine bedrijven en individuele burgers).
Moeilijk doen impliceert namelijk voor de betreffende maatschappij een ‘slechte’ naam in de
verzekeringsmarkt. Het CIS en branche-organisaties geven aan dat zij - voorzover zij dat
weten en uitspreken - over het algemeen niet te maken hebben met criminele groepen. Er zou
alleen sprake zijn van een toename van het aantal fraudes door individuele klanten van
verzekeringsmaatschappijen, maar deze toename wordt niet met openbare gegevens gestaafd.
Wel worden diverse malen kleine assurantiebemiddelingsbedrijven genoemd vanwege hun
kwetsbaarheid voor beïnvloeding van of overname door criminele groepen. De ECD wijst ook
op deze kwetsbaarheid. 
Er worden door verschillende auteurs diverse percentages genoemd van schade-uitkeringen
waaraan fraude ten grondslag ligt. Het is onbekend waarop die percentages zijn gebaseerd. In
veel jaarverslagen en persberichten van verzekeringsmaatschappijen wordt de georganiseerde
misdaad als bron van alle kwaad naar voren geschoven, zonder dat daarvoor concrete feiten
naar voren worden gebracht. Ook bij navraag naar concrete informatie blijkt die er niet te zijn
of niet te worden verstrekt. 
Over de achtergronden van de fraudeurs is in de literatuur niet veel bekend. De zeldzame
studies op dit terrein laten het profiel zien van een individuele fraudeur (meestal gewone
burgers) en van solistisch opererende professionelen. De ‘grotere’ verzekeringsfraudeur is een
professional die al vaker voor soortgelijke delicten is veroordeeld. Hij is meestal met naam en
toenaam bekend bij verzekeringsmaatschappijen, werkt vrijwel altijd alleen en in een enkel
geval met hulp van anderen die een deel van zijn winst krijgen.”

Structurering van de aanpak
Na het verschijnen van het eindrapport “Inzake Opsporing” komt de OM-Stuurgroep
Financieel Rechercheren begin februari 1998 met een rapport dat aanbeveelt een centraal
‘fraudeloket’ in te richten. Het loket moet vijf zogenoemde fraudeclusters aansturen. 
De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken nemen de aanbevelingen van het rapport
over en stellen geld beschikbaar voor de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie bij
Justitie en politie.

In juni 1998 kwam het Verbond van Verzekeraars met het zogenaamde fraudeprotocol. De
meeste verzekeraars (92) hebben dit inmiddels ondertekend, waarmee zij zich conformeren
aan de in het protocol neergelegde uitgangspunten en doelstellingen om te komen tot aanpak
van verzekeringsfraude.
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Dat betekent onder meer dat er daadwerkelijk uitvoering gegeven moet worden aan de
richtlijnen en aanbevelingen van het protocol, zoals:
- het aanstellen van een centrale fraudecoördinator
- het ontwikkelen van fraudebeleid
- de bewustwording annex opleiding van medewerkers
- het hebben van een incidentenregister
- een registratiebeleid en procedures
- een aangiftebeleid en procedures.
Een en ander houdt ook in meewerken aan de publiek private samenwerking tussen
politie/justitie en verzekeraars. Daarnaast hebben verzekeraars een actieve rol als het gaat om
fraudepreventie in eigen huis. Alles bij elkaar maakt dit dat verzekeraars kunnen rekenen op
ruimhartige medewerking van het Openbaar Ministerie en politie bij het behandelen van
fraudezaken.

Een belangrijke schakel is het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. Deze instantie
kent de weg bij verzekeraars en politie en het OM. Het fraudeloket onderhoudt korte lijnen
met de publieke partners. Het loket heeft dagelijks contact met de fraude-unit Oost van het
OM in Zutphen. Dit is een speciaal politieteam dat wordt ingezet bij het onderzoeken van
verzekeringsfraude. Het aanspreekpunt voor de medewerker van de verzekeringsmaatschappij
of tussenpersoon is de afdeling Speciale Zaken of de fraudecoördinator van de maatschappij.
Daar zitten c.q. dat is de specialist(en) met een korte lijn naar het fraudeloket van het
Verbond.

Informatie over de verschillende vormen van fraude, meldingen en het meldingstraject is te
vinden in het ‘meldingstraject fraudezaken’ dat in maart 2000 is ontworpen. Het
meldingstraject fraudezaken is opgenomen in het Vademecum Fraudebestrijding 2001,
verkrijgbaar bij het Verbond.

Met de instelling van het fraudeloket komt ook de informatie-uitwisseling over fraude tussen
OM, politie en verzekeraars op gang. Onder bepaalde voorwaarden, opgenomen in het
fraudeprotocol, wordt het mogelijk om via het fraudeloket gegevens uit te wisselen
betreffende fraude. Voordien werd deze informatie-uitwisseling belemmerd door de Wet
politieregisters.

Huidige stand van zaken
De aandacht van de commissie Van Traa en het zendingswerk vanuit het Verbond van
Verzekeraars (fraudeprotocol) leiden tot een kentering in de houding van verzekeraars ten
aanzien van verzekeringsfraude. De Nederlandse verzekeraars scherpen in 2001 en 2002,
onder het toeziend oog van het Verbond, de aanpak van fraudegevallen aan. De effecten van
de implementatie van het fraudeprotocol worden medio 2001 duidelijk zichtbaar in een grote
stijging van het aantal fraudemeldingen. Deze zijn afkomstig van maatschappijen die
daadwerkelijk hun fraude- en aangiftebeleid aanpassen.
Het fraudebeleid houdt grofweg in dat verzekerden die zich schuldig maken aan oplichting en
proberen een hogere vergoeding op te strijken, in het vervolg de gehele uitkering missen. Ook
terechte claims blijven dan onbeantwoord, waardoor uitkeren echt een kwestie wordt van alles
of niets.
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Duidelijkheid in fraudebestrijding blijkt daarbij niet altijd op goede voet te verkeren met commerciële
klantgerichtheid. Een reclamecampagne waarin een verzekeringsmaatschappij een snelle afhandeling van de
schadeclaims garandeert ("Laat de bonnetjes maar thuis, wij geloven u zo ook wel") zorgde voor verwarring bij
verzekerden. De verzekeraar moest daarom een aanvullende reclamecampagne beginnen over een keiharde
aanpak van verzekeringsfraude. Kern van deze harde aanpak is dat bij bewezen fraude de polis van de klant
onmiddellijk wordt stopgezet. Ook ontbindt de verzekeraar alle andere schadeverzekeringen van de fraudeur. Het
royeren van frauderende klanten is bij meer verzekeraars gebruikelijk.
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Bijlage 4: Checklists moraliteitsonderzoek en fraudeindicatoren

Doe bij acceptatie een moraliteitsonderzoek. Toets aan de volgende indicatiecriteria.

 De post is op de beurs terechtgekomen in verband met het (provinciale) schadeverloop.
 Er is sprake van een holdingconstructie met eventueel vestigingen in het buitenland en

niet duidelijk is welke natuurlijke persoon of personen de zeggenschap heeft of hebben.
 Er is sprake van buitenlandse vennootschappen (bijvoorbeeld Delawareconstructie, Inc’s

gevestigd in belastingparadijzen).
 Aspirant-verzekerde heeft alleen een postbusadres.
 Contactpersoon van aspirant-verzekerde beschikt alleen over een prepaid mobiel

telefoonnummer.
 Een natuurlijke persoon die bij het te verzekeren risico is betrokken heeft vermoedelijk

een strafrechtelijk verleden.
 Aspirant-verzekerde heeft geen vestiging in Nederland.
 De financiële situatie van aspirant-verzekerde is onduidelijk (rechtspersoon heeft

bijvoorbeeld geen jaarrekening gedeponeerd bij de KvK).
 Het bedrijf maakt een doorstart onder een andere naam
 De leeftijd van de aanvrager in relatie tot zijn positie in de bedrijfsleiding respectievelijk

zijn ondernemersverantwoordelijkheden

Toets bij schade bij het eerste onderzoek door de schade-expert naar de oorzaak van de brand
aan de volgende indicatoren.

 Het alibi van verzekerde
 Slechte financiële situatie: de financiële gegoedheid van verzekerde is dubieus
 De economische omstandigheden in de betreffende bedrijfstak zijn slecht, of er doen

zich in de bedrijfstak grote veranderingen (saneringen) voor
 De brand is ontstaan in onverkoopbare voorraad, of de administratie is verbrand
 Er is meer dan één brandhaarden aangetroffen
 De brandoorzaak is dubieus/onbekend
 Bij geval van brandstichting geen sporen van braak aangetroffen
 Het schadepand was ten tijde van het evenement onbewoond en niet onder toezicht

geplaatst
 Het pand was niet aangesloten op de nutsbedrijven (in relatie met vorige punt)
 Er zijn voor de brand belangrijke of voor de eigenaar dierbare zaken verwijderd, zoals

persoonlijke bezittingen en huisdieren
 Het pand staat reeds geruime te koop
 Het bedrijf wil gaan uitbreiden/moderniseren
 Brand werd niet door brandalarminstallatie gedetecteerd
 Alarminstallatie stond (toevallig) niet ingeschakeld
 Alarminstallatie stond wel ingeschakeld maar was ‘afgeschermd’ door voorraden
 De brand werd ontdekt kort na het tijdstip waarop verzekerde of een ander het pand

verliet

Indien zich ten minste 1 omstandigheid uit de checklist voordoet, is nader onderzoek naar de
aanvraag respectievelijk de schade noodzakelijk.
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