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Conclusies 

• Verzekeraars doen al veel, maar kunnen en mogen 

lang niet alles 

• Ook nu al, met (overheids)regels, gaat er veel mis 

• ‘Terugtrekkende overheid’ is een feit 

• Helderheid over verantwoordelijkheidsverdeling is 

noodzakelijk 

• Nieuwe verplichtingen zijn meestal niet de oplossing 

• Publiekprivaat samenwerken aan verhogen 

risicobewustwording en preventie 
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Wat is en doet het Verbond? 

• Belangenbehartiger van verzekeraars in Nederland 

• Vereniging van schade-, leven- en zorgverzekeraars 

• Ruim 95% van alle schadeverzekeraars is lid 

• Belangrijkste taken: lobby, dienstverlening, zelfregulering, platform 

• Stimuleren van preventie & veiligheid 

• Premievolume: 77 miljard euro 

o 13 miljard euro schadeverzekeringen 

o 3,7 miljard euro brandverzekeringen 

[brand, storm, inbraak, breuk, water] 
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Wat doen verzekeraars? 

WEL 

• Adviseren over veiligheid en  preventie 

• Beoordelen, beprijzen en accepteren van risico’s 

• Afhandelen van schades: 

o beperking vervolgschade 

o schadevergoeding 

• Verzamelen en delen van kennis en cijfers 

• Adresseren maatschappelijke issues via de lobby 

 

NIET 

• Onderling afspraken maken over voorwaarden, 

premie, acceptatie of preventie. Individueel wel! 
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Ondernemers denken in de regel: 

- de overheid zorgt wel voor me 

- de regels zijn te streng en naleving is te ingewikkeld 

of te duur 

- als ik aan de regels voldoe, dan heb ik mijn best 

gedaan 

- als ik aan de regels voldoe, dan is het veilig 

 

 Begrijpelijk? 

Verantwoordelijkheid ondernemers 
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Overheid verantwoordelijk 

 

Veel wetten en controle 

Vroeger 
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Waren er veel wetten 

- Model bouwverordening 

- Model brandveiligheidsverordening 

- Hinderwet 

- Veiligheidswet 

- Mijnenwet, 

- Elektriciteitswet, gebruiksbesluit, milieuwetten, 

Arbowet 

- Enz., enz. 

Vroeger 
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Waren er veel controlerende instanties 

- Gemeenteambtenaren 

- Brandweer 

- Nutsbedrijven (vroeger overheid) 

- Voedsel & warenautoriteit 

- Milieu-inspecteurs 

- Politie 

- Arbodiensten 

- Certificerende instellingen 

- Enz., enz. 

Vroeger 
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Trekt de overheid zich terug en zien we 

• minder regels 

• Dat regels toegespitst worden op de 
veiligheid van personen, dieren en milieu 

• minder controle 

• meer eigen verantwoordelijkheid burgers 
en ondernemers 

Nu 
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• Brandcompartimenten: 1.000 m2 → 2.500 m2 

• Minder verplichte doormelding BMI naar de 
RAC van de brandweer 

• Vergunningsaanvraagtraject 

• Bezuinigingen op toezichthoudende 
instanties 

Voorbeelden 
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Los van de vraag of er overheidsregels zijn 
en of deze overtreden worden, vinden er 
allerlei risico’s zonder bemoeienis van de 
overheid plaats 

Nieuwe risico’s? 
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Wil een ondernemer zijn (brand)veiligheid en 
bedrijfscontinuïteit waarborgen, dan kan hij niet 

(meer) uitsluitend meeliften op wet en 
regelgeving 

Verantwoordelijkheid ondernemers: NU 



Vroeger eisende partij met strenge regels  
(kartelvorming) 

Nu clausules, preventiebepalingen 
én (risico)advisering 

Straks preventie centraal 
partner in business 
mogelijk ook private toetsing via 
verzekerde garanties? 

Rol van de verzekeraar 
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Preventie 

• Brandveiligheid 
 Voorkom brand(stichting) www.checklistbrand.nl * 

 Brandgevaarlijke werkzaamheden / brandveilig ondernemen * 

 Convenant Stalbranden (LTO, brandweer, min VenJ) 

 Preventietips AVB * 

 Hennepgeurkaart (Netbeheer NL, Meld Misdaad Anoniem, Politie/OM) 

 VIER: inspectieprotocol brandveilige elektra (Ikeur) 

 Model IBB (CCV) 

 

• Waterschades `Dweil´ 

• Veilig ondernemen 
 Veilig Ondernemen Scan (CCV) 

 Verzekeraarspakket Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB-regeling) 

 Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 

 KVO / Model ICB (CCV) 
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http://www.checklistbrand.nl/
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Voorkom Brandstichting 

www.checklistbrand.nl 

    

    

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EOgPUp0RIIM


Brandgevaarlijke werkzaamheden 

• Samenwerking Brandweer en  
VNO-NCW / MKB-Nederland 

• Digitale checklist en folder 

• Bewustwordingscampagne 

• Aangepast (digitaal) formulier 

• www.checklistbrand.nl 
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Preventietips AVB 

• Speciaal bedoeld voor het midden- 
en kleinbedrijf 

• Algemene preventietips voor het 
verkleinen van de kans op 
veroorzaken en ontstaan van 
schade en ongelukken op de 
werkvloer 

• Beschrijving van soorten van 
aansprakelijkheid waarmee een 
ondernemer te maken kan krijgen  
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Conclusies (opnieuw) 

• Verzekeraars doen al veel, maar kunnen (en mogen) 

lang niet alles 

• Ook nu al, met (overheids)regels, gaat er veel mis 

• ‘Terugtrekkende overheid’ is een (onomkeerbaar) feit 

• Helderheid over verantwoordelijkheidsverdeling is 

noodzakelijk 

• Nieuwe verplichtingen zijn meestal niet de oplossing 

(dat werkt nu ook al niet) 

• Samenwerken (publiekprivaat) aan verhogen 

risicobewustwording en preventie 
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Bedankt voor de aandacht 

 

Vragen? 

m.van.leeuwen@verzekeraars.nl 
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