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Afgelopen juni werden in Luyksgestel zo
goed als alle daken, auto’s en kassen verwoest
door hagelstenen zo groot als tennisballen.
Burgemeester Callewaert van Bergeijk vertelt over de
hulp en acties na de verwoesting en over het gebrek
aan aandacht uit Den Haag.

Wolkbreuken in Boxmeer
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Wat zijn de gevolgen voor een stad als er in een
paar uur meer regen valt dan normaal in een
maand? Burgemeester Van Soest spreekt over de rol
van de gemeente bij extreme weersomstandigheden.

Klimaatverandering
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Reinout van den Born van Meteogroup in Wageningen vertelt over
de feiten die ons laten zien dat klimaatverandering al een tijdje
gaande is. Een voorproefje. Als we kijken naar het aantal dagen per
jaar dat er ergens in Nederland 50 mm of meer regen valt, zien we dat dit rond
1950 ongeveer 4 dagen was en tegenwoordig ongeveer 8 dagen.

De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service
namens de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en
toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze visie op actuele ontwikkelingen
en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat
een levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt
tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u een uitgesproken mening over een van de besproken
onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.
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Directeur De Boer van het
Verbond van Verzekeraars
licht toe hoe de Issuecommissie Klimaat in kaart gaat
brengen hoe weersgerelateerde
risico’s zich in de komende jaren
zullen manifesteren en hoe daarop
gereageerd kan worden.
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Volgens Liesbeth van
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Ondernemen bij Achmea, is preventie
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et was bij ons prachtig zomerweer, die
23e juni van dit jaar. ’s Avonds konden
we buiten eten, nog wat in de tuin
werken en tot laat buitenshuis enige koelte
zoeken. Het was niet eens de eerste zomerse
dag van het jaar. Zonaanbidders en andere
buitenlui waren al een aantal keren behoorlijk verwend. Het was geen avond om binnen
televisie te kijken of naar de radio te luisteren.
Bovendien bleef de telefoon stil. Er was geen
nieuws en niemand had die avond Stichting
Salvage nodig. Dachten we.
Nog geen tweehonderd kilometer zuidelijker
voltrok zich die avond een ongekende ramp.
Vooral Luyksgestel, een van de kernen van de
gemeente Bergeijk, had het enorm zwaar te
verduren. Hagelstenen zo groot en zo hard
als biljartballen kwamen met snelheden van
honderden kilometers per uur naar beneden.
Extreem zware windstoten verergerden het
pandemonium. Niets was ertegen bestand.
Daken van woningen, auto’s, kassen, gewassen, nagenoeg alles raakte zwaar beschadigd.
Die avond waren de brandweerkorpsen van
Bergeijk en omliggende gemeenten druk in
de weer met het wegpompen van water en
het vrijmaken van wegen. Niemand hoefde
zijn woning te verlaten en waar mensen
hulp nodig hadden, kregen zij die van hun
buren. Voor de officieren van dienst van de
brandweer en bevolkingszorg was er niet
meteen aanleiding om Stichting Salvage in te
schakelen.
De omvang van de ramp werd in de rest
van Nederland nauwelijks opgemerkt. De
weersberichten werden alleen maar gevolgd
om te weten hoe lang het nog warm zou
blijven. Slecht weer elders kon niemand
boeien. Ook de leden van het kabinet niet,
zo leek het. De burgemeesters van Bergeijk
en Boxmeer, waar zich enkele weken eerder

extreem hevige regenbuien hadden voorgedaan, spreken daar althans in deze uitgave
van ‘Uit de brand’ hun teleurstelling over
uit. Zij vinden het moeilijk te verteren dat zij
nauwelijks aandacht vanuit Den Haag kregen
naar aanleiding van de ernstige calamiteiten
in hun gemeenten.
Waren deze hagel en regenbuien het gevolg
van klimaatverandering? Als dat zo is, zal dat
in de toekomst vaker gebeuren. Hoe kunnen
particulieren, ondernemers en overheden
zich daar dan op voorbereiden? En wat wordt
er van de verzekeraars verwacht? In deze editie van ‘Uit de brand’ wordt op deze vragen
een antwoord gezocht, in gesprekken met
een meteoroloog, een wetenschapper, de
genoemde burgemeesters en vertegenwoordigers uit de verzekeringsbranche.
Voor Stichting Salvage staat vast dat zij in de
toekomst vaker hulp zal moeten verlenen na
weersgerelateerde calamiteiten als storm en
wateroverlast. In het verleden deed zij dat al,
na vooroverleg met betrokken verzekeraars
of op grond van afspraken met afzonderlijke
verzekeraars. In de toekomst zullen die afspraken en dat vooroverleg niet meer nodig
zijn, omdat de gezamenlijke brandverzekeraars per 1 december 2016 het mandaat van
Stichting Salvage hebben verruimd, onder
meer met betrekking tot de hulpverlening na
storm en wateroverlast. We zijn blij met het
vertrouwen dat verzekeraars in onze stichting
hebben uitgesproken.
Ik verwacht daarom dat in de toekomst,
tijdens weer zo’n calamiteit als in Luyksgestel,
de telefoon niet meer stil zal blijven. En dat is
maar goed ook, want we komen mensen in
nood heel graag de helpende hand bieden.
Brenda Reinders,
directeur van Stichting Salvage
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Den Haag had
geen aandacht
voor de ramp in
Luyksgestel
Op donderdag 23 juni 2016 werd het zuidoosten van Noord-Brabant door een
ongekende hagelstorm getroffen. Hagelstenen zo groot als tennisballen vielen met
een snelheid van circa 200 kilometer per uur naar beneden. In plaatsen als Someren,
Asten en Deurne, waar veel glastuinbouw zit, werden de kassen en de gewassen
daarin volledig verwoest. De schade bedroeg daar vele miljoenen. Het zwaarst werd
Luyksgestel getroffen, een van de kernen in de gemeente Bergeijk met circa 3.000
inwoners, tegen de Belgische grens aan. Geen dak, geen auto, geen schuur of school
bleef er gespaard. Een gesprek over de ontreddering van de inwoners van Luyksgestel
en over de wijze waarop zij elkaar erbovenop hielpen, met de burgemeester van
Bergeijk, mevrouw Arinda Callewaert-de Groot.

B

urgemeester Callewaert was die avond
van de 23e juni in Bergeijk. Ook daar
was het buitengewoon slecht weer,
maar de storm was er enigszins geluwd en
de hagelstenen hadden eerder de omvang
van pingpongballen dan van tennisballen.
Enkele uren later, het was al nacht, kreeg zij
bericht van de brandweer dat de situatie in
Luyksgestel werkelijk rampzalig was. “Er
waren geen gewonden gevallen”, vertelt
mevrouw Callewaert, “wat op zich een
wonder is en waar we allemaal heel dankbaar voor zijn, en daarom was het niet nodig
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dat ik er meteen naartoe kwam. Wel ben ik er
in de ochtend naartoe gegaan en toen
schrok ik van de enorme puinhoop daar. Met
de minuut werd de impact van de ramp
meer zichtbaar. De daken van zowat alle
huizen waren zwaar beschadigd. Iedereen
zat op het dak en overal moesten zeilen
vandaan worden gehaald. Ik liep daar
perplex rond en dacht: wat is dit?! Ongelofelijk!”
Praktisch en psychisch
Vanzelfsprekend werden die eerste dag, en
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“Na zo’n ramp
komen er heel veel
krachten vrij”

Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot

ook de dagen erna, de nodige acties van het
college van burgemeester en wethouders
verwacht. Voortdurend werd er heen en
weer naar Luyksgestel gereden om met
mensen te praten en na te gaan wat de
gemeente kon doen om de eerste nood te
lenigen. Daarbij ging het zowel om praktische hulp, bijvoorbeeld door ook in het
weekeinde de buitendienst in te zetten, als
om psychische bijstand door er als burgemeester en wethouders aanwezig te zijn. “Je
probeert natuurlijk zo veel mogelijk voor de
mensen te betekenen”, zegt mevrouw
Callewaert, “maar de mensen hebben vooral
heel veel voor elkaar betekend. Na zo’n ramp
komen er heel veel krachten vrij. Een
bevriende burgemeester van een gemeente
waar zich ook een ramp had voltrokken, had

diezelfde ervaring. Mensen zetten zich extra
in om elkaar te helpen er weer bovenop te
komen.” In sommige gevallen was dat echter
niet eenvoudig. Vooral de agrariërs in de
omgeving hadden het erg moeilijk. Schuren
waren zo beschadigd dat het vee het land op
moest, maar omdat het die periode al heel
veel had geregend, waren de weiden daar
veel te nat voor. “De ramp rolde zich daar als
het ware uit”, aldus burgemeester Callewaert.

werden vervoerd. Vooral voor groep 8 was
dat heel jammer, zo op het einde van het
jaar, met een afscheidsmusical, maar dan niet
in de school waar je acht jaar op hebt
gezeten. Voor deze kinderen was dat echt
niet leuk.”

Politieke aandacht
“Waar we erg teleurgesteld in zijn”, zo vertelt
zij, “is de aandacht die we vanuit Den Haag
hebben gekregen. Was het Westland aan
gort gehageld, dan had iedereen op z’n
Schade voor de gemeente
achterste benen gestaan en was er meteen
Ook de gemeente Bergeijk zelf had door de
hagelstorm behoorlijk veel schade. Zo waren hulp naartoe gegaan. Wij hebben in het
geheel geen aandacht gekregen en dat doet
bijvoorbeeld bijna alle lantaarnpalen kapot
gehageld, hetgeen een flinke (onverzekerde) hartstikke zeer. Hier was echt sprake van een
schadepost van circa 50.000 euro betekende. ramp en aandacht vanuit Den Haag had een
steun voor de mensen kunnen zijn. Het leek
Daarnaast was er schade aan gemeentelijke
erop alsof ze de ramp niet wilden zien,
gebouwen. Het gemeenschapshuis in
Luyksgestel en de daaraan gekoppelde basis- omdat ze bang waren dat het de overheid
geld zou gaan kosten. Je moet die dingen
school moesten na de ramp voor ongeveer
700.000 euro worden hersteld. De school kon echter weten te scheiden. Na zo’n ramp
pas op 1 september, dus na de zomervakan- verdienen mensen aandacht en die is er niet
gekomen.” Door de hagelstorm als een ramp
tie, weer in gebruik worden genomen.
te erkennen, was wellicht een beroep
Callewaert: “Twee van onze wethouders zijn
mogelijk geweest op de Wet tegemoetkode dag na de ramp meteen aan de slag
ming schade bij rampen. Het CDA heeft daar
gegaan, samen met de directeur van de
in de Tweede Kamer een motie voor
school, om vervangende ruimte in de
omgeving te vinden. Dat is gelukt, in scholen ingediend, maar deze werd door de VVD en
de PvdA weggestemd. De provincie
in de omgeving, waar de kinderen vanuit
Noord-Brabant liet zich wel in het >
Luyksgestel tot de zomervakantie naartoe
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“De samenleving
hier vertoont
een enorme
veerkracht”

getroffen gebied zien. Commissaris van de
Koning Van de Donk en een gedeputeerde
kwamen op bezoek en ook wordt nagegaan
hoe de provincie getroffenen kan helpen,
niet met directe financiële steun, maar wel
door slimme koppelingen met provinciaal
beleid.
Rol van verzekeraars
Natuurlijk was er na de hagelstorm in het
rampgebied ook een rol voor verzekeraars
weggelegd. Een van de vraagstukken was of
de aangerichte schade als stormschade of als
hagelschade kon worden uitgelegd. Een
rechtszaak hierover, die een boer uit
Someren tegen Achmea Interpolis had
aangespannen, werd door de verzekeraar
gewonnen. De boer was wel tegen storm,
maar niet tegen hagel verzekerd en had
daarom volgens de rechter geen recht op
schadevergoeding. Volgens mevrouw
Callewaert zijn diverse ondernemers door de
hagelstorm in de problemen gekomen en
zijn bedrijfssluitingen niet ondenkbaar. Ze
zegt: “Iedereen heeft verzekerde, maar ook
onverzekerde schade. De vraag is hoe je die
onverzekerde schade kunt opvangen.
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Ik denk dat de verzekeraars de impact van de
ramp pas in de loop van de tijd zijn gaan
zien. Van mensen die er snel hun verzekeraar
bij hadden, hoor ik verhalen dat het in het
begin allemaal wat makkelijker liep dan na
een paar weken. Nou is mijn beeld niet
helemaal objectief, omdat ik vooral met
mensen spreek bij wie het niet goed is
gegaan. Er zijn zeker ook positieve verhalen.
Wel merk ik dat mensen die wat mondiger
zijn, met verzekeraars verder komen dan
mensen die dat niet zijn. Dat vind ik jammer
en het zou niet horen, maar uiteindelijk denk
ik wel dat het de goede kant op gaat.”
Stichting Salvage werd op de avond van de
ramp en ook de dag erna niet ingeschakeld.
Salvage had ongetwijfeld goede diensten
kunnen verlenen ten aanzien van schadebeperking en voorlichting over verzekeringen,
maar het onderbrengen van gedupeerden
was niet nodig geweest. “Enkele mensen zijn
’s nachts geëvacueerd, maar dat waren
mensen die erg verward waren. Eigenlijk
hadden die mensen al veel eerder hulp
moeten hebben, maar tot dan hadden we
hen niet in beeld”, aldus Callewaert.

Veerkracht
Nu, een halfjaar na de ramp, is Luyksgestel
nog steeds in de ban van de hagelstorm. “Ik
ben hier sinds januari 2016 burgemeester”,
vertelt mevrouw Callewaert. “Ik heb hier
gesolliciteerd omdat ik het een prachtige
gemeente vond, met een erg mooie sociale
structuur. Die zie ik nu in Luyksgestel terug.
De samenleving hier vertoont een enorme
veerkracht. Mensen staan klaar voor elkaar
en komen daardoor een heel eind. Wel
hebben we oog voor de nood die er in
geestelijke zin is, we hebben daar ook hulp
voor ingezet, want nog lang niet alle
problemen zijn getackeld. Dat hadden we
die eerste dagen na de ramp onvoldoende in
de gaten. Nu komt de winter eraan en zijn er
nog heel veel huizen in Luyksgestel met
zeilen bedekt. Nog lang niet alle daken zijn
gedicht. Het is dus een kwestie van lange
adem, maar met mijn gemeenschap gaat het
goed en daar ben ik heel trots op.” <
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Wolkbreuken
teisterden
Boxmeer
Eind mei en begin juni 2016 had het zuidoosten van Noord-Brabant het zwaar te verduren
door hevige regenval. In diverse plaatsen
was er sprake van zware wateroverlast.
Op maandag 30 mei en donderdag 2 juni
moest in het bijzonder Boxmeer een dubbele wolkbreuk verwerken. Telkens viel in
een paar uur meer regen dan normaal in
een maand. Her en der kon de riolering het
geweld niet aan, waardoor straten blank
kwamen te staan en in sommige woningen
het rioolwater via het toilet naar binnen
stroomde. Enkele woningen vertoonden
verzakkingen, waardoor de bewoners
moesten worden geëvacueerd. Een gesprek
over de problemen en de mogelijke
oplossingen met de heer K.W.T. van Soest,
burgemeester van Boxmeer.
Burgemeester Karel van Soest

N

“

iemand kon het zien aankomen of was
ervoor gewaarschuwd” vertelt
burgemeester Van Soest. “Een jaar of
tien geleden hebben we het ook gehad. Toen
kwam de parkeergarage van de supermarkt
onder water te staan. En nu gebeurde
hetzelfde, weer met veel auto’s erin gepar-

keerd. Toch hadden we maatregelen
getroffen. Buiten de garage, naast de afrit,
hadden we een aantal bergbezinkbassins
laten aanleggen. Dat zijn putten op het
laagste punt die grote hoeveelheden water
kunnen opvangen. Maar ook die konden
deze hoeveelheid regen niet aan. Het >
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water kwam daar van alle kanten, ook vanaf
de parkeerplaats buiten de garage, waar het
nergens anders naartoe kon dan naar het
laagste punt. We hebben dat allemaal
opnieuw in beeld gebracht, om na te gaan of
we weer extra maatregelen kunnen nemen.”
Masterplan Water
Na een dergelijke calamiteit wordt nogal
eens snel naar de gemeente gekeken en de
vraag gesteld of de gemeente op een of
andere manier nalatig is geweest. Van Soest
is er echter van overtuigd dat de gemeente
niets valt te verwijten. Het rioolstelsel in
Boxmeer voldoet aan alle denkbare normen,
“maar tegen extremen is weinig te doen”,
zegt hij. “Wil je het rioolstelsel zo maken dat
het zelfs extreme situaties aankan, dan zou
de hele gemeente op de schop moeten. En
dat is een dusdanige investering, dat lukt
gewoon niet.” In de afgelopen jaren is de
riolering in Boxmeer al zo aangepast, dat het
regenwater niet uitsluitend via het riool
wordt afgevoerd, maar ook via bassins en
andere afvoerwegen. Bovendien wordt
nagegaan hoe de overlast op nog andere
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manieren zo veel mogelijk kan worden
verminderd. Van Soest hoopt daarnaast dat
de inwoners ook zelf maatregelen gaan
nemen, bijvoorbeeld door een regenton in
gebruik te nemen of door hun tuin niet
overmatig te betegelen. “Het water moet
snel weg kunnen zakken”, zegt hij. “Je houdt
altijd waterproblemen, maar mogelijk zijn ze
dan beter beheersbaar.” In ieder geval zal in
de komende periode worden nagegaan hoe
dergelijke maatregelen kunnen worden
gestimuleerd en wat de gemeente ook zelf
nog kan doen. Het streven is om in het
voorjaar van 2017 een masterplan Water en
bijbehorende maatregelen te kunnen
presenteren.
Hart onder de riem
Terug naar de situatie in die eerste week van
juni. Het was rond vijf uur in de middag,
burgemeester Van Soest was net thuis, en
ook hij zag het water voor zijn deur alsmaar
stijgen. “Dat gaat niet goed, dacht ik”, vertelt
hij. “Ik heb laarzen en een jas aangetrokken
en ben naar de brandweerkazerne gegaan
om mij een beeld van de situatie te vormen
en aan te horen op welke plekken mensen
echt hulp nodig hadden. Op een aantal van
die plekken ben ik geweest om mensen een
hart onder de riem te steken en waar het kon
een handje te helpen. Die mensen zaten
natuurlijk met vragen: waar blijft de
brandweer nou, waarom komen ze niet?
Maar de brandweer moest eerst de zaak
goed in beeld brengen en is vervolgens naar
die plekken gegaan waar hulp het hardste
nodig was.” Ondertussen kwam het verkeer
op de overstroomde rijksweg en de afrit vast
te zitten. Daar moest de politie aan te pas
komen, om mensen om te leiden. Tot diep in

de nacht waren alle hulpverleners, onder wie
ook medewerkers van bevolkingszorg, de
veiligheidsregio, ambulancediensten en
Stichting Salvage, druk in de weer om alles in
goede banen te leiden. “Ik kan iedereen
alleen maar complimenteren”, aldus Van
Soest.
Informatieavond
“Al heel snel heb ik op de sociale media laten
weten dat ik met iedereen heel erg meeleefde”, vervolgt hij. “Op die manier heb ik
geprobeerd om iedereen wat aandacht te
geven en dat werd gewaardeerd.” In de gang
van zaken kwam het vanzelfsprekend al snel
op de zelfredzaamheid van de mensen aan.
Meteen na de buien was iedereen in de weer
om de rommel op te ruimen, pompen in te
zetten, droogmachines te installeren en met
de verzekeraar te overleggen. “Op een
gegeven moment is de rol van de gemeente
dan uitgespeeld, terwijl wij ons vanzelfsprekend nog wel betrokken voelden”, aldus Van
Soest. “Ik wilde weten wat de mensen
hadden meegemaakt en wat voor impact de
wateroverlast op hen had gehad. Daarom
hebben we toen een informatieavond
belegd en alle inwoners daarvoor uitgenodigd. Ook waterschap Aa en Maas was
aanwezig, omdat het waterschap hierin een
belangrijke partner is, omdat het voor de
waterafvoer in het buitengebied zorgt. Die
avond hebben we de mensen zelf laten
vertellen en vragen laten stellen. Ook daar is
weer informatie uitgekomen die we voor het
masterplan Water kunnen gebruiken.”
Rol van de rijksoverheid
Burgemeester Van Soest vindt dat mensen
bij dergelijke calamiteiten eerder een beroep

brandpunt 9

“De muren scheurden, terwijl de grond
onder de woningen wegspoelde”

moeten kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. “Daar ben ik heel
duidelijk in”, zegt hij. “Zo’n calamiteit treft
iedereen, de een wat meer dan de ander,
maar als je kijkt naar de bedrijven die
helemaal stil komen te liggen, mag je toch
wel van een ramp spreken. Daarom hebben
we als gemeente Boxmeer, samen met de
gemeenten waar veel hagelschade was, een
protestbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.
De minister en de Kamer hebben die oproep
naast zich neergelegd en dat heeft ons zeer
teleurgesteld. Ik vind dat er meer rekening
moet worden gehouden met de ellende van
mensen en dat er minimaal een soort
voorschotregeling zou moeten zijn. De
overheid hoort in dergelijke gevallen voor
een vangnet te zorgen voor de mensen die
hun schade niet meteen zelf kunnen dragen.
Ik hoor mensen zeggen, en daar kan ik me
wel bij aansluiten, dat als zoiets in de buurt
van Den Haag was gebeurd, men wel anders
had gepiept. Ook vind ik dat de ministerpresident of een ander lid van het kabinet
heel snel deze kant op had moeten komen,
om zich van de ellende van mensen te
vergewissen. Want die ellende was overal
goed waarneembaar.”

instantie onderdak in een hotel gevonden en
is later ook nog alternatieve huisvesting
geregeld. Inmiddels zijn de woningen
hersteld en zijn de mensen weer terug.
Salvage was daar die avond snel bij en heeft
daar een heel goede rol in gehad. Sowieso
heb ik goede ervaringen met Salvage, ook bij
branden. Ze zijn snel aanwezig, nemen alles
over, ontzorgen de mensen en regelen van

alles. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat we
zonder Salvage zouden moeten doen. De
brandweer blust de brand en gaat weg,
misschien komt openbare werken de straat
nog afzetten, maar dan? De gedupeerden
hebben juist op zo’n moment hulp nodig en
ik vind dat dit met Salvage altijd heel goed
gaat.” <

Hulp van Salvage
Op de avond van de wolkbreuk is ook een
Salvagecoördinator naar de gemeente
Boxmeer gegaan, om daar vooral de mensen
te helpen die hun huis moesten verlaten.
“We hadden een situatie waarin een aantal
woningen dreigden te verzakken”, vertelt Van
Soest. “De muren scheurden, terwijl de grond
onder de woningen wegspoelde. De
bewoners moesten daar weg, die konden
daar niet blijven. Voor hen is in eerste
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Issuecommissie
van het Verbond
focust zich op
klimatologische
ontwikkelingen
Naar aanleiding van alle huidige en nog te verwachten
klimatologische ontwikkelingen stelt het Verbond van
Verzekeraars een Issuecommissie Klimaat in. Deze
commissie gaat in kaart brengen hoe weersgerelateerde
risico’s zich in de komende jaren zullen manifesteren
en op welke wijze daar vanuit de verzekeringsbranche
op kan worden gereageerd. “We hebben al gesproken of
zullen dat nog gaan doen met stakeholders als de Unie van
Waterschappen, de rijksoverheid, consumentenorganisaties,
het KNMI, het bedrijfsleven, Stichting Salvage en alle
partijen die in deze kwestie van belang zijn. Iedereen is
geschrokken van de hagelbuien in het zuidoosten van
Nederland en ook van de ontwikkelingen die nog op ons af
kunnen komen. We willen dat daarom eens goed op een rijtje
gaan zetten.” Aldus Leo De Boer, directeur van het Verbond
van Verzekeraars.
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“

e willen een integrale analyse van
het klimaatrisico op touw zetten”,
licht Leo De Boer toe. “Dit willen we
in overleg met alle relevante stakeholders
doen, maar bijvoorbeeld ook aan de hand
van de rapporten van herverzekeraars en van
een instelling als de Geneva Association, die
uitstekend werk op dit gebied heeft verricht.
We gaan ons dus heel breed oriënteren.
Daarbij willen we nagaan hoe het klimaatrisico zich in de komende jaren zal ontwikkelen, maar ook hoe we dat risico het beste
voor onze klanten kunnen verzekeren en
welke rol wij als Verbond daarbij kunnen
spelen. Overigens is het vaak nog verrassend,
maar ook onduidelijk, op welke wijze
bepaalde risico’s nu al in allerlei verzekeringen gedekt zijn en welke potentiële risico’s
juist nog niet gedekt zijn. Dat alleen al is de
moeite waard om goed in beeld te brengen.”
Het is vanzelfsprekend nog te vroeg om aan
te geven tot welke conclusies zo’n brede
oriëntatie zou kunnen leiden of welke
productaanpassingen daar het gevolg van
zouden kunnen zijn. “Het interessante is”,
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“Je ziet daar ook
geen Zwitser zonder
hagelbestendig dak”

aldus Leo De Boer, “dat iedereen in eerste
instantie aan storm- en neerslagrisico’s denkt
en zeker ook in combinatie met elkaar. De
overheid echter maakt zich vooral ook veel
zorgen over de verzilting en de verdroging
van onze gronden. Ook heb ik een meteoroloog horen vertellen dat als het zeewater
opwarmt, hier in de zomer de kans op
tornado’s behoorlijk zal toenemen. Ook dat
zijn meteorologische fenomenen waar we in
de verschillende dekkingen nauwelijks
rekening mee houden. We zien als het ware
dat allerlei klimaatgerelateerde risico’s onze
eigen voorspellingen rechts inhalen. Het is
daarom zaak, denk ik, dat we ons niet door
kortetermijnstatistieken gek laten maken,
maar koelbloedig moeten bekijken waar we
aan toe zijn.”
Preventiemogelijkheden
Overigens zijn de zorgen van verzekeraars in
het kader van weersgerelateerde risico’s
natuurlijk niet nieuw. Al sinds jaar en dag
zoeken zij naar preventiemogelijkheden en
communiceren zij die naar hun klanten. Het

Verbond ondersteunt de leden daarbij,
bijvoorbeeld met een studie niet lang
geleden op basis van KNMI-cijfers, waaruit
bleek dat intense regenbuien in de zomermaanden in de komende jaren zich alleen
nog maar vaker zullen voordoen. “En dat
werd natuurlijk treffend geïllustreerd”, zegt
Leo De Boer, “met de hoosbuien in mei en
juni en de hagelbui op 23 juni in Luyksgestel.
Die hebben natuurlijk ook onze aandacht
getrokken, vooral omdat daaruit bleek welke
impact zulke buien op de schade kunnen
hebben en daarmee natuurlijk op het leven
van onze klanten. Het was daar een pandemonium, een soort van oorlogsgebied,
waardoor neerslag en wateroverlast een
thema is wat met stip in de aandacht van het
Verbond en alle schadeverzekeraars is
gestegen. Deze gebeurtenissen zullen zeker
ook tot meer preventieaandacht bij verzekeraars leiden.” Gevraagd naar eventuele mogelijkheden om de schade bij dergelijke
calamiteiten te beperken, noemt De Boer als
voorbeeld het hagelbestendig bouwen en
het gebruik van hagelbestendige materialen.

“Ik ben zelf een caravanbezitter”, vertelt hij,
“en elke caravanbezitter weet dat je in de
zomer in de regio van het Gardameer en het
Lago Maggiore een stevig hagelrisico hebt.
Je ziet daar dan ook geen Zwitser zonder een
hagelbestendig dak, terwijl heel veel
Nederlanders de gok nemen. Er is dus tot op
zekere hoogte wel wat aan te doen, maar dat
heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Auto’s
moeten ook gewoon buiten kunnen staan,
die kunnen geraakt worden en daar zijn dan
onze verzekeringen voor bedoeld. Daar
moeten we niet kinderachtig over doen.”
Preventie is zeker ook een topic in de
planologische aanpak van gemeenten, om
het waterabsorberend vermogen van straten
en plantsoenen te vergroten, en het Verbond
juicht zulke maatregelen vanzelfsprekend
toe. “Wij zijn er om schades te betalen, dat
staat voorop”, zegt Leo De Boer, “maar
onnodige schades, dat is vers twee. Uiteindelijk zijn het wel allemaal premie-euro’s die
door onze klanten moeten worden betaald.
Dus als het even kan, moeten we er wat aan
doen.” >

Leo de Boer
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Wet tegemoetkoming schade bij rampen
In het geheel van klimaatgerelateerde risico’s
en de dekking daarvan door middel van
verzekeringen spelen al enkele jaren diverse
thema’s een rol in de gedachtewisselingen
daarover. Zo werd naar aanleiding van de
gebeurtenissen in het zuidoosten van
Nederland de Wet tegemoetkoming schade
bij rampen weer op tafel gelegd, maar tot
een toepassing daarvan kwam het niet. Leo
De Boer: “Die wet scharniert natuurlijk
rondom het begrip verzekerbaarheid. Het is
niet mogelijk deze wet in werking te laten
treden als het om verzekerbare risico’s gaat
en in zijn algemeenheid is voor particulieren
en bedrijven bijna alles verzekerbaar. Alleen
overstromingen zijn niet gedekt. Wel is er nu
in Nederland één initiatief op dit gebied, van
assurantiemakelaar Klap in samenwerking
met Neerlandse, maar feitelijk is het gros van
de Nederlanders niet tegen overstroming
verzekerd. Doet zich een overstroming voor,
dan is er een boom op te zetten over de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen, maar
voor schadeoorzaken als hagel en storm zijn
er natuurlijk prima verzekeringen verkrijgbaar.” Of een volgelopen parkeergarage,

zoals in Boxmeer het geval was, als een
overstroming kan worden aangemerkt, vindt
De Boer moeilijk te zeggen – hij wil ook niet
op een specifieke case ingaan – “maar in
autoverzekeringen is vaak verrassend veel
gedekt”, zo zegt hij.
Brede weersverzekering
Nog een heikel onderwerp in het kader van
klimaatgerelateerde risico’s is de brede
weersverzekering, die veel dekking biedt,
maar hoofdzakelijk vanwege de kosten
weinig aftrek vindt. “Wij hebben met LTO
Nederland een heel levendig debat over die
brede weersverzekering”, licht Leo De Boer
toe, “en daar gaan we in 2017 verder mee.
Wel is ons opgevallen – en dan gaat het niet
zozeer over agrariërs maar in zijn algemeenheid over het midden- en kleinbedrijf – dat er
bij de keuze van de polissen vaak heel reële
weerrisico’s, zoals hagel, gewoon uit de
dekking zijn gelaten, bijvoorbeeld door die
dekking expliciet met een vinkje uit te zetten.
Dan kan zo’n schade je overkomen, ben je
dus niet verzekerd en kun je ook moeilijk de
verzekeraars of de overheid voor die
expliciete keuze laten opdraaien. De boeren

die nu wel zo’n brede weersverzekering
hadden zijn daar in ieder geval heel blij mee
geweest.” Momenteel heeft slechts 10 à 15
procent van agrarisch Nederland zo’n brede
weersverzekering en daarom overwegen het
Verbond en LTO Nederland om in de eerste
plaats meer aan promotie te gaan doen, om
in de tweede plaats samen met de agrariërs
een integrale risicostudie naar klimatologische risico’s uit te voeren en om in de derde

“Wij zijn er om
schades te betalen,
dat staat voorop”
plaats nog eens goed naar de assurantiebelasting te kijken. De Boer: “De brede weersverzekering wordt voor een deel door de
overheid gesubsidieerd, daar zijn Brusselse
regels voor. Maar in het buitenland, waar
vergelijkbare verzekeringen bestaan, zit daar
geen assurantiebelasting op en in Nederland
wel. Dat is niet juist en daar moeten we dus
nog eens goed naar kijken.”
Verruimd mandaat
Nieuw in het hele gebeuren van slecht weer
en overstromingen is het verruimde
mandaat van Stichting Salvage om ook na
stormen en bij wateroverlast op te treden.
“En dat is heel goed”, zo zegt Leo De Boer tot
slot. “Het Platform Brand heeft dat voorbereid, heeft daar goed naar gekeken en
vervolgens was het in het Sectorbestuur een
hamerstuk, in positieve zin: gewoon een
goed idee, doen! We hebben het verruimde
mandaat met plezier goedgekeurd en ik
denk ook dat het een heel goede bijdrage
aan de maatschappelijke positionering van
Salvage kan zijn. Het is een fantastische kans
voor Salvage en voor haar stakeholders om
de rol van Stichting Salvage in de toekomst
nog verder te verstevigen. Het is absoluut
een waardering voor het vele goede werk
van Salvage!” <
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Klimaatverandering
is geen leugen
Toen Reinout van den Born in 1968 werd geboren, viel er
in Nederland jaarlijks 750 mm regen. Nu, bijna 50 jaar
later, valt er in Nederland jaarlijks 835 mm regen. Die

“????????”

toename is dus heel fors en ondergraaft de bewering dat
klimaatverandering een leugen zou zijn. We hadden er
een gesprek over met Reinout van den Born, die seniormeteoroloog is en forecast manager media & consumer
is bij MeteoGroup in Wageningen. In die functie stuurt hij
binnen MeteoGroup alle mediamensen aan die in woord en
geschrift, op radio en televisie, in kranten en bladen over
het weer schrijven of vertellen.

M

eteoGroup komt voort uit Meteo
Consult, het eerste private weerbedrijf
in Europa, dat in 1986 werd opgericht
door RTL-weerman Harry Otten. Hij is nu niet
meer aan het bedrijf verbonden. Otten
verkocht zijn bedrijf aan Press Association en
sinds enkele jaren is de onderneming
eigendom van de investeerdersgroep
General Atlantic LLC. MeteoGroup heeft nu
kantoren in 17 landen over de hele wereld,
maar is het best vertegenwoordigd in
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en
Engeland. “We zijn hard gegroeid en het doel
is om het bedrijf snel verder te laten groeien”,
zegt Reinout van den Born. Op de vraag of
alle perikelen rondom weersomstandigheden daarmee hebben te maken, antwoordt
hij: “Dat helpt natuurlijk wel. Meer extreem

weer betekent dat er meer behoefte aan
weersverwachtingen is. Neem bijvoorbeeld
de gladheidsbewaking. Transport is voor ons
een heel grote sector, in eigenlijk heel
Europa, van Spanje tot Zweden. We hebben
ook een kantoor in Canada en daar begint de
winter op 1 september en hij eindigt op
1 juni. Gladheidsbewaking speelt daar dus
bijna altijd.” Zo zijn er tal van bedrijven en
instellingen die dagelijks of ad hoc weergerelateerde beslissingen moeten nemen. Zij
kunnen zich daarbij, uiteraard tegen een
vergoeding, door MeteoGroup laten
adviseren, om zo de doeltreffendheid van die
beslissingen te vergroten, kosten te besparen en risico’s te verminderen. De meteorologen van MeteoGroup zijn 24 uur per dag,
7 dagen per week en 365 dagen per jaar

beschikbaar om weersomstandigheden te
analyseren en ondersteuning te leveren. Het
spreekt vanzelf dat het bedrijf daartoe
technologisch innovatief moet zijn en een
hoge gegevensnauwkeurigheid moet
kunnen garanderen.
Klimaatnormalen
Gevraagd naar de ontwikkelingen in de
weersomstandigheden in de afgelopen
decennia verwijst Reinout van den Born naar
de zogenoemde klimaatnormalen. Om te
kunnen weten of het klimaat verandert,
moet eerst duidelijk zijn wat met klimaat
wordt bedoeld. Het klimaat is in feite een
beschrijving van de eigenschappen van het
weer over een langere periode. Conform
internationale afspraken hanteert het KNMI
hiervoor een periode van dertig jaar. Deze
eigenschappen, de klimaatnormalen,
omvatten niet alleen gemiddelden, maar ook
de natuurlijke variatie rond die gemiddelden,
de opgetreden extremen en de frequentie
waarmee limieten worden overschreden. De
klimaatnormalen geven dus aan welk weer
er bij een gelijkblijvend klimaat kan worden >
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verwacht. Ook kan aan de hand van de
klimaatnormalen worden bepaald hoe
uitzonderlijk het opgetreden weer is en of er
sprake is van een trend. De termijn van
dertig jaar is gekozen om op statistisch
verantwoorde wijze onderscheid te maken
tussen kortetermijnvariaties en langetermijntrends. “De klimaatnormalen worden elke
tien jaar bijgesteld”, legt Van den Born uit, “en
daaruit blijkt elke keer dat er qua regenval
wat millimeters bijkomen. En dat zien we in
praktisch alle maanden, wellicht met een
kleine uitzondering voor de maand april. Die
toename is dus al zo’n vijftig jaar aan de
gang. Wel zijn er geografische verschillen. De
Veluwe, het uiterste zuiden van Limburg en
de steden in het westen van het land zijn
behoorlijk veel natter dan de rest van
Nederland. Het midden van Limburg en het
zuidoosten van Noord-Brabant zijn juist
relatief droog, al zou je dat niet zeggen na
alle regenval in dat gebied in juni en juli van
dit jaar.”
Vocht en warmte
Dat bijvoorbeeld de steden in het westen
van het land veel regen hebben te verduren,
is eenvoudig verklaarbaar. Voor een regenbui
is immers vocht en warmte nodig en beide
zijn in de Randstad volop aanwezig. Door de
warmte stijgt het vocht naar de atmosfeer,
met een bepaalde atmosfeeropbouw, koelt
daar af, condenseert en valt vervolgens als
regen terug. Hoe warmer de lucht, hoe meer
vocht die kan bevatten en hoe meer neerslag
er kan vallen. Op 28 juli 2014, toen het
westen van het land onder water kwam te
staan, viel op het weerstation Deelen bij
Arnhem maar liefst 132 millimeter regen in
nauwelijks twee uur. Dat is de hoogste
aftapping die ooit op een KNMI-station is
gemeten. Dit proces krijgt in Nederland meer
en meer gelegenheid om zich in extremere
vormen te voltrekken, omdat het de laatste
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Reinout van den Born

eeuw in ons land behoorlijk warmer is
geworden. Tijdens de buien die dan
optreden, kan ook de wind flink toenemen.
Hoe warmer de lucht, hoe sterker de
stijgstroom, maar daarna zal er een valwind
met ongeveer dezelfde snelheid ontstaan.
“Het is een soort communicerend vat”, legt
Reinout van den Born uit. “Tijdens de bui in
Luyksgestel ging de lucht met snelheden van
enkele honderden kilometers per uur
omhoog, waarna er in een zware onweersbui
hagelstenen ontstonden die steeds groter
werden. Uiteindelijk kwamen die met grote
snelheden naar beneden vallen, met alle
gevolgen van dien. Mijn collega’s zijn het wel
met mij eens dat we zulke zware buien niet

eerder hebben meegemaakt. Ook de
regenbui in Boxmeer is daar een voorbeeld
van en in die periode was het in andere
plaatsen ook al erg nat geweest. Een dag
eerder stond bijvoorbeeld Arnhem, waar ik
zelf woon, onder water. Eigenlijk kun je
zeggen dat in alle zomers sinds 2000, op een
of twee na, dergelijke zware buien zijn
voorgekomen, met vaak flinke overstromingen als gevolg daarvan.” Juist omdat de
hagelstorm in Luyksgestel zo extreem zwaar
was, heeft MeteoGroup daar gedegen
meteorologisch onderzoek naar gedaan. “Het
staat wel vast dat die hagel niet lijnrecht naar
beneden kwam, maar een flinke hoek heeft
gemaakt”, zegt Van den Born. “Het kan ook
niet anders dan dat je in zulke buien zware
windstoten hebt. En de hagel, met soms wel
een doorsnee van tien centimeter, was
extreem zwaar. Het is ongelofelijk dat er
geen gewonden zijn gevallen. Uit andere
landen zijn er voorbeelden bekend dat
mensen letterlijk dood werden gehageld.”
Herhalingstijden
Dat het klimaat wel degelijk verandert, blijkt
ook uit de zogenoemde herhalingstijden.
Van den Born: “Als je die bui op weerstation
Deelen op 28 juli 2014 als uitgangspunt
neemt, dan is de kans dat zoiets plaatsvindt
sinds 1950 ongeveer twee keer zo groot
geworden. Je hebt het dan over een
gebeurtenis op één afzonderlijk station en
omdat er in Nederland 325 weerstations zijn,
komt het KNMI erop uit dat zo’n gebeurtenis
eens in de zes tot vijftien jaar ergens in
Nederland zal plaatsvinden. Dat is twee keer
vaker dan in 1950, toen de kans op zo’n
gebeurtenis eens in de twaalf tot dertig jaar
was. Je kunt het ook op een andere manier
bekijken en de vraag stellen op hoeveel

“Het is ongelofelijk dat er geen
gewonden zijn gevallen”
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“Waterschappen
doen wat ze kunnen”
dagen per jaar ergens in Nederland 50 mm
of meer regen valt. Rond 1950 was dat op
ongeveer vier dagen per jaar en tegenwoordig is dat op ongeveer acht dagen per jaar,
dus ook twee keer zo vaak.” Nog een indicatie
is de grootste aftapping van neerslag in een
jaar ergens in Nederland. Rond 1950 was dat
circa 75 mm en tegenwoordig is dat 110 mm.
“Je ziet dus”, aldus Van den Born, “dat de
buien in de loop van de jaren niet alleen
talrijker, maar ook zwaarder zijn geworden.
Bij de allerzwaarste buien viel er vroeger zo’n
75 mm en nu zitten we op 110 mm. Dus ook
dat is een flinke groei, geen verdubbeling,
maar wel komt de helft erbij. En doordat de
buien zwaarder worden, is de kans op hagel
bij buien ook groter. Die kans is ook ongeveer twee keer zo groot als in 1950.” Overigens mag men niet veronderstellen dat
dergelijke toenames zich ook bij andere
weersomstandigheden voordoen. “Bij storm
zie je dat veel minder”, legt Reinout van den
Born uit. “Bij stormen spelen andere factoren
een rol, waaronder het temperatuurverschil
tussen het poolgebied aan de ene kant en de
evenaar aan de andere kant. Omdat de
Noordpool veel sneller dan het gebied rond
de evenaar opwarmt, worden de temperatuurverschillen kleiner. Op basis daarvan is
het juist de verwachting dat het aantal
stormen afneemt. En dat zie je ook in de
waarnemingen terug.”
Evenementen
Zoals hierboven is aangegeven, is het de missie van MeteoGroup om bedrijven en
instellingen te adviseren bij het nemen van
weersafhankelijke beslissingen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de organisatie van
grote evenementen, zoals muziekfestivals in
de open lucht of in grote tenten. Dat het
daarbij goed fout kan gaan, bleek wel op 18
augustus 2011 tijdens het muziekfestival
Pukkelpop in de omgeving van het Belgische

Hasselt. Het was een warme dag, met veel
zon, maar dit weer sloeg in de avond om.
Vanaf zes uur werd het festivalterrein door
noodweer geteisterd, waarbij vijf doden
vielen en zo’n honderdveertig gewonden.
Drie jaar later stortte twee dagen voor de
start van het festival een tent in als gevolg
van een korte maar hevige storm, maar
daarbij vielen geen gewonden. “Wij worden
voortdurend met zulke omstandigheden en
vragen op dat gebied geconfronteerd”, zegt
Reinout van den Born. “Het gaat erom dat wij
voor onze klanten betrouwbare inschattingen maken van wat er kan gebeuren en daar
denken we dan goed over na. Op zo’n
popfestival moet je goed weten waar je de
mensen tijdens het noodweer laat. Soms is
het niet verstandig om ze van het terrein af
te halen. In ieder geval moet je ervoor
zorgen dat mensen via lichtkranten of door
de presentator goed worden geïnformeerd.
Dat zijn zeker vraagstukken waar wij ons
mee bezighouden.”

Waterafvoer
Wat tot slot zeker ook goed geregeld moet
zijn, is het afvoeren van het water na extreme
hoosbuien. “Waterschappen doen wat ze
kunnen”, zegt Van den Born, “en die worden
ook door ons vooraf gewaarschuwd, maar
valt er meer dan vijfentwintig millimeter
regen op een dag, dan is dat vaak al te veel
voor een waterschap om dat af te kunnen
voeren. In Boxmeer viel er vijftig tot tachtig
millimeter in korte tijd, dus daar is niks tegen
te beginnen. Wel zijn we beter dan bijvoorbeeld Engeland, Duitsland en België in het
afvoeren van water, waar het nog wel eens
een tijdje blijft staan, terwijl bij ons de
overlast altijd kortstondig is. Natuurlijk
dreigde het in 1993 en 1995, toen de
rivierwaterstanden extreem hoog waren, ook
in Nederland fout te gaan, maar ik denk dat
Nederland een van de landen is die de
technische kennis en de welvaart heeft om
het – zowel wat de zee als wat de rivieren
betreft – lang vol te houden.” <

<
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“In de afgelopen
honderd jaar is de
neerslag met 27
procent gestegen”

Liesbeth van der Kruit

Van oudsher is preventie een maatschappelijke rol van
verzekeraars. Verzekeren draait om het delen van risico’s.
Het voorkomen van schade is daar onlosmakelijk mee
verbonden, want dat houdt de premies betaalbaar. Dat
betekent dat klanten – particulieren, bedrijven en overheden
– gestimuleerd en ondersteund worden om hun risico’s te
beperken. In het geval van extreme neerslag is dat niet
anders. Wie als gevolg van hevige regen of verwoestende
hagel risico’s loopt, doet er goed aan zich te verzekeren en
alles in het werk te stellen om die risico’s te verkleinen.
Volgens Liesbeth van der Kruit, directeur Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen bij Achmea, is preventie een
belangrijk antwoord op klimatologische veranderingen.
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BPreventie is het

beste antwoord
om klimaatschade
te voorkomen
H

et verband tussen klimaatverandering
en maatschappelijk verantwoord
ondernemen reikt verder dan het
preventievraagstuk. “Het onderwerp
klimaatverandering kwam in eerste instantie
uit de duurzaamheidshoek”, licht Liesbeth
van der Kruit toe. “Het was lange tijd een
typisch MVO-onderwerp, ook in de financiële
sector. Aanvankelijk speelde het thema
vooral op het niveau van beleggingen. Met
name ngo’s toetsen ons of we op dat punt
wel op de juiste manier actief zijn, maar sinds
een kleine tien jaar stijgt het thema klimaatverandering op de internationale verzekeringsagenda als een zogenoemd ‘emerging
risk’. Dit gebeurde eerst nog vanuit de
duurzaamheidshoek en van de kant van de
grote herverzekeraars, die hun schadelast
door natuurrampen gestaag hebben zien
toenemen. Maar het besef dat klimaatverandering onze klanten en dus onze schadeportefeuille raakt, is met name de laatste drie,

vier jaar veel breder in de sector doorgedrongen. Tijdens de klimaattop in Parijs was er
een speciale dag over verzekeren en klimaat,
georganiseerd door de Geneva Association
en de OESO. In het klimaatverdrag wordt de
rol van verzekeraars ook expliciet genoemd,
juist ook vanwege de effecten van preventie
op de weerbaarheid tegen de effecten.”
Hagel en regen
Bij risico’s als gevolg van klimaatverandering
gaat het niet zozeer – voor het verzekeringswezen althans – om spectaculaire gevaren
als de stijging van de zeespiegel of overstromingen van de grote rivieren. Liesbeth van
der Kruit: “Wij hebben dit najaar een
onderzoek naar de effecten in Nederland
gedaan. Het beeld dat daaruit komt, is dat
we dankzij een uitgebreid Deltaprogramma
en het programma Ruimte voor de Rivier de
eerstkomende decennia veilig achter onze
dijken zitten. Mogelijk zit hier of daar nog

een zwakke plek, maar alle deskundigen zijn
het erover eens dat we ons met onze
infrastructuur en onze programma’s heel
goed hebben voorbereid. De klimaatrisico’s
in Nederland hebben eerst en vooral met het
weer te maken. Daarbij gaat het dan in het
bijzonder om twee fenomenen: in de eerste
plaats dat er in de zomer meer kans is op die
extreme hagel en in de tweede plaats de
toename van extreme regen op specifieke
plaatsen, dus heel lokaal. Sowieso is die
ontwikkeling al een tijdje aan de gang. In de
afgelopen honderd jaar is de neerslag met 27
procent gestegen en in de afgelopen vijftig
jaar is de extreme neerslag verdubbeld.”
Klanten en instanties helpen
De hagelbui bij Luyksgestel in juni en de
extreme neerslag in andere plaatsen in het
zuidoosten van Noord-Brabant in mei en juni
hebben veel klanten van Achmea getroffen.
“Het fenomeen van die grote zomerhagel is >
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specifiek gekoppeld aan de opwarming van
het klimaat”, zegt Liesbeth van der Kruit. “Die
hagel was verschrikkelijk en heeft een spoor
van vernieling aangericht met veel schade
voor onze klanten aan vooral daken, auto’s
en natuurlijk kassen. Het was een grote
schadepost voor Achmea. Maar het belangrijkste is dat wij met man en macht voor onze
klanten aan het werk zijn gegaan. Vanuit heel
Achmea werkten collega’s mee om de
tienduizenden telefonische meldingen te
kunnen afhandelen. Dat is na zo’n calamiteit
natuurlijk prioriteit nummer één.” Achmea
weet dat het toegenomen hagelrisico een
grote impact kan hebben. Er wordt samengewerkt met wetenschappers om die
effecten beter in beeld in krijgen, maar toch
kwam de calamiteit in juni wel onverwacht,
net als voor iedereen. Vooral de omvang en
intensiteit was ongekend. Van der Kruit:
“Tegen hagelstenen zo groot als biljartballen
kun je je moeilijk beschermen. Voor de
extreme regen ligt dat wat anders. Met de
gemeente Amsterdam hebben we geanonimiseerde regenschadedata gedeeld omdat
die inzicht verschaffen in wat je op het
gebied van preventie zou kunnen doen.” Het
impactproject samen met de gemeente
Amsterdam, het waterbedrijf Waternet en de
TU Delft, waarover elders in deze editie van
‘Uit de brand’ een artikel is te lezen, is daar
een voorbeeld van. Met de gemeente Tilburg
wordt een vergelijkbare samenwerking
opgezet. Van der Kruit: “Zo’n samenwerking
geeft inzicht in waar zware neerslag de

meeste impact heeft. Gemeenten kunnen op
basis van die inzichten maatregelen
voorbereiden om de infrastructuur te
verbeteren, om mogelijke schade in de
toekomst te voorkomen. Denk aan waterberging, aanpassing van het rioolstelsel en
bouwvoorschriften. Daarnaast moeten we
natuurlijk ook kijken hoe we ons klanten

“Tegen hagelstenen zo groot
als biljartballen
kun je je moeilijk
beschermen”
kunnen helpen, om hen meer op individueel
niveau tegen risico’s te beschermen. Die
maatregelen kunnen heel divers zijn: het
installeren van een pompje in een kelder die
kan onderlopen, het schoonmaken van
dakgoten, het installeren van deurschotten,
het weghalen van tegels, het plaatsen van
een regenton enzovoort. Het is de samenwerking met gemeenten, burgers en
bedrijven die het verschil maakt in het
versterken van de weerbaarheid.”
Maatschappelijk product
Als directeur Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen staat Liesbeth van der Kruit op
enige afstand van het schadebedrijf van
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Achmea en daarom is zij voor vragen over
premiehoogtes en dekkingen niet het juiste
aanspreekpunt. De vraag of de hagel- en
neerslagrisico’s verzekerbaar blijven,
beantwoordt zij positief, mits op alle niveaus
heel doelgericht aan preventie wordt
gewerkt en het principe van verzekeren niet
wordt vergeten. Ze bedoelt daarmee het
oeroude principe zoals de oudste voorganger van Achmea, de onderlinge in Achlum,
dat al in praktijk bracht. “Hoe meer mensen
zich verzekeren, hoe gemakkelijker het is om
de premie betaalbaar te houden. Als
iedereen aan de pot bijdraagt, kun je er met
elkaar voor zorgen dat degene die schade
heeft, deze vergoed krijgt. Dat betekent wel
dat je ook, waar mogelijk, de juiste voorzorgsmaatregelen moet nemen. Waar geen
risico’s zijn, hoef je je niet te verzekeren, maar
waar ze wel zijn, lijkt het mij verstandig dat
wel te doen .” Ze voegt daar tot slot nog aan
toe: “Verzekeren is in zijn aard een echt
maatschappelijk product. Zaken als de
bromfietshelm, de veiligheidsgordels, de
sprinklerinstallaties en de rookmelders, die
allemaal bedoeld zijn om te voorkomen dat
iemand ernstig gewond raakt of dodelijk
verongelukt, vinden we inmiddels heel
normaal, maar zijn in eerste instantie mede
door de inzet van verzekeraars ingevoerd.
We hebben daar als sector een heel belangrijke rol in gespeeld. Nu zullen we die rol
weer moeten oppakken, maar nu ten
aanzien van de risico’s die met klimaatverandering hebben te maken. We bewijzen daar
de maatschappij als geheel en onze klanten
in het bijzonder een grote dienst mee.” <

achtergrond 19

De relatie tussen

neerslag
en schade
is ingewikkelder
dan men zou denken
Dr. Matthieu Spekkers is onderzoeker ‘postdoc’ – dat wil zeggen na zijn
promotie – aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de
TU Delft. Zijn promotieonderzoek en ook zijn huidige onderzoek zijn gericht
op de relatie tussen regenwateroverlast en schade. Die relatie blijkt minder
voor de hand liggend te zijn dan men mogelijk zal veronderstellen. Een
vraaggesprek daarom met Spekkers over de opzet en enkele uitkomsten van
zijn onderzoeken.

I

n het promotieonderzoek van Matthieu
Spekkers lag de nadruk op de relatie
tussen regenwateroverlast en schade,
zoals die kan blijken uit de gegevens in
databases van verzekeraars. Hij legde
daartoe een koppeling tussen beschikbare
neerslaggegevens van het KNMI aan de ene
kant en de verzekeringsgegevens aan de
andere kant. Mochten daar correlaties tussen
bestaan, dan zouden die de basis kunnen
zijn voor voorspellingen over schade na een
stevige regenbui. “In mijn postdoconderzoek

onderzoek ik nog steeds die relatie, maar
gebruik ik geen verzekeringsdatabases
meer”, vertelt Spekkers. “Ik merkte dat in die
databases complicaties zaten, onvolledigheden en onjuistheden. Soms wordt bijvoorbeeld helemaal geen onderscheid gemaakt
tussen schade door lekkende daken, schade
door terugstromend rioleringswater of
schade door een gesprongen waterleiding.
Voor verzekeraars kunnen het prima
databases zijn, maar als wetenschapper wil je
meer details kennen.” >
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Enquête
In zijn postdoconderzoek gebruikt Matthieu
Spekkers dus geen verzekeringsgegevens,
maar wel de uitkomsten van een uitvoerige
enquête die hij heeft laten invullen door
mensen die na een regenbui schade hadden.
“Het is echt een heel wetenschappelijke
enquête geworden”, vertelt hij, “in die zin dat
er veel wordt gevraagd en dat er ook veel
naar details wordt gevraagd. Het duurt dan
ook zo’n twintig minuten om hem af te
ronden en als interviewer moet je getraind
zijn om de juiste antwoorden te krijgen. We
hebben er verschillende brainstormsessies
aan gewijd en het resultaat daarvan aan
diverse experts voorgelegd. Het gaat daarbij
om vragen als hoe het water is binnengekomen, stond de straat of de tuin blank, hoe is
het onderhoudsniveau van de woning, wat
voor vloerbedekking ligt er in de woning,
hebt u een deurdrempel, is er een trap
omhoog naar de ingang van de woning,
gebruikt u een regenton, hebt u voor of
tijdens de bui maatregelen genomen
enzovoort. Dit zijn allemaal zaken die te
maken kunnen hebben met wateroverlast en
het ernstiger maken van de situatie. De
enquête is wel helemaal op bewoning
gericht en we zijn dus niet buiten het perceel
van de ondervraagde gegaan. We zijn dus
niet op zoek gegaan naar oorzaken die
bijvoorbeeld in het niet functioneren van het
publieke systeem zitten. Ik denk dat deze
aanpak uniek is. Een adviesbureau heeft zo’n
onderzoek al wel eens op kleinere schaal
gedaan, maar vanuit wetenschappelijk
oogpunt is onze enquête echt uniek.” De
enquête is bovendien in overeenstemming
gebracht met een vragenlijst van het Duitse
GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam.
Het GFZ doet al jaren onderzoek naar schade
door grote rivieroverstromingen, zoals van
de Elbe. En geheel toevallig richten de
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eerdere analyses hebben we ons op een
aantal wijken gericht, waar we via adressenbestanden met mensen in contact zijn
gekomen en die hebben we onze enquête
laten invullen. Dat is inmiddels afgerond en
we zitten nu midden in het analyseren van
alle data. Dat loopt nog wel even en het idee
is dat daar twee wetenschappelijke publicaties uitkomen.” Het is dus nog te vroeg om
concrete resultaten te kunnen noemen. Wel
Praktijkcase Amsterdam
“Ook in Amsterdam heeft het die dag zo hard is een rapport gepubliceerd waarin gepopulariseerd eerste uitkomsten van de enquête
geregend, dat de gemeente en het Amsterstaan.1 Voor Matthieu Spekkers is echter
damse waterbedrijf Waternet zich genoodvooral interessant hoe nu die relatie tussen
neerslag en schade kan worden geduid.
onderzoekers in Potsdam zich onder meer
op dezelfde casus als Matthieu Spekkers,
namelijk de enorme hoosbuien op maandag
28 juli 2014, toen het in zowat heel Europa
ontzettend veel heeft geregend. In de
Randstad en Noord-Brabant bedroeg de
schade zo’n 70 miljoen euro, in het Duitse
Münster alleen al zo’n 140 miljoen euro.

“Het maakt niet
uit of je vijf of
twintig centimeter
water in je woning
hebt staan”

zaakt voelden die gebeurtenis te onderzoeken”, vertelt Matthieu Spekkers. “Wat ging er
eigenlijk mis en hoeveel schade was er
veroorzaakt. Daar is ook een heel platform
voor opgetuigd: Amsterdam Rainproof. In
het kader daarvan gebeurt nu van alles om
de stad regenbestendiger te maken. Vorig
jaar zijn we daarmee in contact gekomen en
hebben we gezamenlijk en ook met
verzekeraar Achmea een voorstel voor een
impactproject geschreven. Dat voorstel is
gehonoreerd en daarmee konden we in
Amsterdam aan de slag. Op basis van

Geen gemakkelijke
“Die relatie is geen gemakkelijke”, legt hij uit.
“Daar is nog veel onzekerheid mee gemoeid.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat
als het vaker en meer gaat regenen, dat er
dan ook meer schade zal zijn. Toch kun je
zo’n uitspraak pas goed doen als je weet hoe
die relatie er precies uitziet. Uit de data is af
te leiden, dat in sommige processen eerst
bepaalde drempels van neerslag moeten
worden overschreden voordat er schade
gaat optreden. Het moet bijvoorbeeld meer
dan 10 mm per uur regenen voordat het
water vanuit de riolen in de huizen terugstroomt. Is eenmaal zo’n drempel overschreden, dan is het vervolgens helemaal niet
belangrijk hoeveel die drempel wordt
overschreden. Het maakt voor een afzonderlijke woning niet uit of je vijf of twintig
centimeter water in je woning hebt staan. Je
moet sowieso pompen en droogapparaten
inhuren en je moet sowieso hele muren gaan
witten. Het maakt dan dus niet meer uit of
het nog harder gaat regenen. Het is dus de
vraag of het in de toekomst vaker gaat
regenen, zonder dat er drempels worden
overschreden, of harder gaat regenen. En
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vervolgens is het de vraag wat de gevolgen
daarvan zijn voor de schade. Dat zijn de
vragen waar ik een antwoord op probeer te
geven, maar het blijkt gewoon dat het een
bijzonder lastige relatie is. Er zijn bijvoorbeeld ook processen waarbij er geen
drempels zijn. Zit er een gat in je dak, dan
kan er al bij het minste of geringste buitje
schade ontstaan. Een hogere frequentie van
neerslag, als gevolg van klimaatverandering,
maakt dus wel uit voor daklekkages, maar
misschien minder voor terugstromend
rioleringswater, want dan gaat het puur over
het overschrijdingsprobleem. We proberen
dat dus te differentiëren, maar wat blijft er
dan over? En hoe verandert het schadebeeld
dan? Met een factor 2? Of een factor 3? Dat
zijn allemaal interessante vragen, waarvoor
we die kennis over de neerslagschaderelaties
moeten hebben en die is nog onvolledig.”
Meer regenbestendig
Vanuit de faculteit waar Matthieu Spekkers
werkzaam is, de civiele techniek, bestaat
natuurlijk ook veel belangstelling voor de
maatregelen die kunnen worden genomen
om steden meer regenbestendig te maken.
“Het is een onderwerp dat enorm leeft”, zegt
hij. “We zien allerlei initiatieven, in Amsterdam, Rotterdam en andere steden, met
waterproofplannen en calamiteitenhandboeken. Er vindt ook veel promotie plaats
richting particulieren en tuinders, om vooral
wat met je eigen tuin te doen en bijvoorbeeld ook met groene daken, even los van
de al of niet wetenschappelijk bewezen
effectiviteit van groene daken voor het
wegnemen van wateroverlast. Ook zo’n
platform als Amsterdam Rainproof en het feit
dat wij onze casestudie hebben kunnen
doen, geven aan dat het onderwerp leeft.
Wat kunnen gemeenten doen, wat kunnen
waterschappen doen en wat kunnen
1

Matthieu Spekkers

woningeigenaren doen? Je moet het op alle
niveaus bekijken en met allerlei tijdsschalen.
Veranderingen in het Bouwbesluit zullen
bijvoorbeeld pas een effect op langere
termijn hebben. Vanuit de wetenschap staan
we helemaal open voor alle mogelijke
maatregelen. De spanning zit hem echter
niet in het bedenken van oplossingen, maar
wel in de vraag hoe effectief de maatregelen
zijn. In hoeverre kunnen ze schade terugdringen en weegt dat op tegen de investeringen
die voor die maatregelen nodig zijn? Zowel
de baten als de kosten zijn heel lastig hard te
maken. De ene schade vraagt een nieuwe
riolering, de andere een bezem om de
dakgoten schoon te maken.”
Maatschappelijke relevantie
“Voor mij was het een doelstelling om met

mijn onderzoek aan te sluiten bij een
maatschappelijk thema. Ik wilde de wetenschappelijke kennis die ik tijdens het
onderzoek opdeed, dichter bij de mensen
brengen. Dat lukte tijdens mijn promotieonderzoek niet, vond ik, en nu is dat wel gelukt.
In mijn promotieonderzoek miste ik ook de
samenwerking met maatschappelijke
partners en die was er nu wel, met Achmea,
Waternet en de gemeente Amsterdam
binnen het impactproject. Mijn proefschrift
verdween in een kast en wordt op z’n best
misschien nog eens door een collega
gelezen, terwijl mijn postdoconderzoek
direct impact in de maatschappij heeft. Dat
vond ik erg leuk van dit onderzoek. Wetenschap mag wat mij betreft dichter bij de
maatschappij staan.” <

Dit rapport kan worden gedownload op https://www.rainproof.nl/nieuws/samen-met-verzekeraars-naar-een-regenbestendige-stad.
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Inzet Salvage raadzaam
Op 23 juni 2016 liet een hagelstorm met hagelstenen zo groot als
tennisballen, in met name Luyksgestel en Someren een spoor
van vernieling na. De enorme verwoesting was de volgende
dag pas goed zichtbaar op luchtbeelden van de omgeving.
Verzekeraars en schade-experts hadden de veelomvattende taak
om de schade in kaart en het herstel op gang te brengen.
Op die dag in juni werd Stichting Salvage niet opgeroepen.
Achteraf rijst de vraag of de stichting een rol van betekenis had
kunnen spelen als ze erbij was geweest. Salvagecoördinator
van het eerste uur Jos Leussink spreekt zich erover uit.

N

ieuw mandaat Salvage
Het thema klimaatverandering houdt
Nederland bezig en de gevolgen ervan
vragen om aandacht van de verzekeringswereld. In 2015 meldde het Verbond van
Verzekeraars dat de schadelast op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen
toeneemt en dat de schade als gevolg van
extreme hagelbuien naar verwachting zal
verdubbelen als er geen maatregelen
genomen worden. Diverse lijnen werden
uitgezet en een van de resultaten is een
nieuw mandaat voor Stichting Salvage dat
autorisatie geeft om op te treden bij
water- en stormschade.
Werkzaamheden bij storm
Voor Luyksgestel en Someren maakt het
geen verschil meer. Wel is het een concrete
situatie, waarop kan worden teruggeblikt.
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Welke rol, van aandacht, actie of advies, had
Salvage kunnen vervullen? Die beschouwing
maakt Jos Leussink. Hij is ruim dertig jaar
werkzaam als schade-expert, momenteel bij
Lengkeek, Laarman en de Hosson, en even
zolang Salvagecoördinator. Daarnaast maakt
hij deel uit van de redactie van deze Uit de
Brand. Als coördinator gaat hij ‘s nachts op
pad voor onder meer een vlam in de pan.
Een uitdaging vindt hij in meer complexere
zaken, zoals een grote brand in een fabriekshal waaruit HCl-schade ontstaat. Luyksgestel
was zo’n zaak, omvangrijk door de hoeveelheid getroffenen. Leussink analyseert: “Het
had zinvol kunnen zijn om Salvage te laten
komen naar Luyksgestel en Someren.
Salvage wordt gewoonlijk opgeroepen door
de brandweer of de gemeente en voor zover
ik weet zijn die partijen op het moment van
schadelijden niet opgeroepen door de

jos
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bij stormschade
gedupeerden. Maar goed, stel dat wij wel
waren opgeroepen, dan hadden we zeker
een rol van betekenis kunnen spelen. We
hadden naar alle waarschijnlijkheid meerdere coördinatoren gestuurd naar de
belangrijkste ‘brand’haarden, bijvoorbeeld
twee naar Someren en twee naar Luyksgestel. Als Bevolkingszorg erbij betrokken was
geweest en er een crisiscentrum ingericht
was, hadden wij ons daarbij aangesloten. In
zo’n centrum worden mensen met verzekeringsvragen doorgestuurd naar Salvage.
Omdat er zoveel getroffenen waren, zouden
we er een mobiele Salvage-unit hebben
geplaatst. Dat is een fysieke plek waar
mensen terecht kunnen met vragen over
bijvoorbeeld de verschillende soorten
schades, zoals die aan (agrarische) gebouwen en inhoud, waaronder dieren, en de
afhandeling ervan. In onze unit kunnen we
de gedupeerden spreken en adviseren,
waarna we verder anticiperen. In sommige
gevallen zouden we besluiten benadeelden
te bezoeken, bijvoorbeeld als het pand
onbewoonbaar is of wanneer er sprake is van
ernstige wateroverlast.”
Bereddende maatregelen
Naast de adviserende rol, draagt de stichting
normaal gesproken zorg voor noodzakelijke
bereddende acties en biedt ze een luisterend
oor aan gedupeerden. In hoeverre had
Salvage bij deze calamiteit een verschil
kunnen maken? Jos Leussink drukt zich
voorzichtig uit: “Ik zie wel een bredere rol
voor Salvage bij storm- en hagelschade. We
hebben de volgende dag op televisie gezien
dat mensen al heel snel een zeiltje hadden
gespannen om het water buiten te houden.
We kunnen van geluk spreken dat het droog

en bovendien lang licht bleef, waardoor
mensen zelf aan de slag konden en de
gevolgschade beperkt bleef. Die zelfredzaamheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist voor de mensen die niet zelf het
dak op kunnen, denk aan hulpbehoevenden
en ouderen, had Salvage noodmaatregelen
kunnen laten treffen. Zij zijn afhankelijk van
derden en wij zijn deskundig in het nemen
van bereddende maatregelen. Ook de

“Het had zinvol
kunnen zijn om
Salvage te laten
komen naar
Luykgestel en
Someren”
getroffen bedrijven konden we bijstaan en
helpen. Stel dat dit noodweer over onze
officieuze hightech hoofdstad Eindhoven
was getrokken en de industrie had getroffen,
dan was de noodzaak voor onze snelle
bereddende maatregelen nog groter
geweest.”
Zorgen voor snellere processen
De meeste woningen en bedrijven in het
getroffen gebied waren ook daadwerkelijk
getroffen. Dat maakte de schade niet alleen
omvangrijk in geld, maar ook in aantal
gedupeerden. Tel daarbij op dat de zomervakantie op het punt van beginnen stond. Het

zorgde ervoor dat expertisebureaus op de
proef werden gesteld en het verklaart dat
het definitieve herstel in veel gevallen lang
op zich liet wachten. “Het is gissen achteraf,
maar ik denk dat het de afwikkelsnelheid ten
goede was gekomen als Salvage direct een
inventarisatie had kunnen maken en
verzekeraars had kunnen informeren. Zij
hadden daarmee de prioriteiten sneller op
het netvlies en konden op hun beurt de
expertisebranche alvast informeren over wat
er op hun pad zou komen”, zegt Leussink.
Afgebrokkelde asbest
Als het gaat om prioriteiten stellen, dan is
asbest een factor die normaal gesproken de
voorrang bij afhandeling verhoogt. In veel
huizen en (agrarische) bedrijven van
Luyksgestel en Someren waren niet alleen
dakpannen, maar ook daken met asbestplaten getroffen. Zolders en stallen werden door
het afbrokkelende asbest besmette gebieden. Over hetgeen Salvage had kunnen
ondernemen zegt Leussink: “Er is veel
onwetendheid over asbest en het mogelijk
vrijkomen van asbestdeeltjes leidt steevast
tot veel vragen bij de getroffenen. Vragen die
Salvage in voorzichtigheid had kunnen
beantwoorden. We weten wat er op het
gebied van asbestsanering wettelijk wel en
niet mogelijk is. Als er het sterke vermoeden
is van vrijgekomen asbest in de woning of
het bedrijf, dan kunnen we alvast aansturen
op een asbestinventarisatierapport, want
hoe sneller dat er is, hoe sneller er opgeruimd kan worden. Door onze coördinerende
rol hadden we het asbestgebied mogelijk
sneller in kaart kunnen brengen en daarmee
ook sneller passende maatregelen kunnen
nemen.” <
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Een verruimd mandaat
Sinds 1 december 2016 werkt Stichting Salvage met een
verruimd mandaat van de gezamenlijke brandverzekeraars.
Tot dan kon Salvage, zonder vooroverleg met betrokken
verzekeraars, uitsluitend na een brand, bliksem of explosie
worden ingezet. Om na wateroverlast of een storm hulp
te bieden, was in veel gevallen wel vooroverleg nodig.
Dit laatste is nu niet meer het geval. De verruiming van
het mandaat heeft daarnaast betrekking op de inzet van
Salvage bij grote incidenten, de inzet van groot materieel,
de samenwerking met de overheid en de kosten die kunnen
worden gemaakt. Brenda Reinders, directeur, en Richard
Leussink, beleidsmedewerker van Stichting Salvage,
lichten een en ander toe.

Brenda Reinders

D

e verruiming van het mandaat werd
vorig jaar door Brenda Reinders
voorbereid, in gesprekken met
verzekeraars en – toen nog – de afdelingscommissie Brand van het Verbond van
Verzekeraars, waarna Richard Leussink de
uitwerking van het concept voor zijn
rekening nam. Leussink trad op 1 februari
2016 in dienst van Stichting Salvage, “en
deze opdracht was natuurlijk een uitstekende manier om Salvage, het vak en het
fenomeen, snel uit te diepen”, zo zegt hij.
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“Ons ging het er vooral om”, aldus Brenda
Reinders, “dat we bij afwijkende schades en
grotere calamiteiten beperkt werden in onze
mogelijkheden. Voordat we ter plaatse
konden gaan, moesten we – vaak over veel
schijven – toestemming van betrokken
verzekeraars krijgen. We hebben daarom om
meer vertrouwen gevraagd en dat hebben
we gekregen.”
Wateroverlast en storm
De verruiming van het mandaat heeft eerst
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voor Stichting Salvage

“Bij grote
incidenten heeft
de overheid
behoefte aan één
aanspreekpunt”
hebben. Ook al is er geen directe hulp nodig,
dan kunnen we daar altijd nog onze mobiele
unit neerzetten, als informatiepunt waar
mensen met vragen naartoe kunnen.”

Richard Leussink

en vooral betrekking op de inzet van Salvage
bij wateroverlast en na een storm. In
dergelijke gevallen rukte Salvage al zo’n 300
keer per jaar uit, na vooroverleg of op grond
van afspraken met afzonderlijke verzekeraars. De wijze van hulpverlening na zulke
calamiteiten hoeft niet veel anders te zijn
dan de traditionele werkwijze van Salvage.
Het gaat erom onderdak voor mensen te
regelen, de schade te beperken en namens
de verzekeraars op te treden. Bedenk daarbij
dat na een brand de waterschade door het

blussen veelal groter is dan de brandschade
op zich. De aanpak daarvan en de hulp na
slecht weer of een overstroming kunnen
daarom in zekere zin gelijkwaardig zijn.
Brenda Reinders: “We hopen dat we in de
toekomst na noodweer zoals in Luyksgestel
en Boxmeer zo snel mogelijk door de
brandweer of bevolkingszorg worden
ingeschakeld. Daarnaast zullen we vaker dan
voorheen op eigen initiatief een Salvagecoördinator er naartoe laten gaan, zodat we
dan in ieder geval al iemand ter plaatse

Grote incidenten
Bij grote incidenten – denk aan een explosie
in een flatgebouw waardoor een groot
aantal appartementen onbewoonbaar is
geworden of een uitslaande brand waardoor
een groot gebied met asbest wordt besmet
– is het voor de overheid lastig dat er vaak
een groot aantal verzekeraars bij de
calamiteit betrokken is. De overheid heeft
dan behoefte aan één aanspreekpunt
namens al die verzekeraars, van waaruit
informatie kan worden gegeven en acties
kunnen worden gecoördineerd. Het
verruimde mandaat geeft Stichting Salvage
de mogelijkheid om als zodanig op te
treden. Richard Leussink: “We willen
voorkomen dat er een kakofonie, in woord
en daad, vanuit de verzekeringsbranche
ontstaat. Voor de branche is dat gewoon niet
goed.” Brenda Reinders: “Wij kunnen in zo’n
situatie de spreekbuis namens de gezamenlijke verzekeraars zijn. Onze coördinatoren >
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“We willen namens de verzekeringsbranche een volwaardige partner van
de overheid zijn”

komen allemaal uit de expertisewereld en
weten goed wat er wel en niet onder een
dekking valt. Mensen hebben behoefte aan
zulke informatie.” Richard Leussink: “Ook
tijdens informatiebijeenkomsten na een
calamiteit gaan veel vragen direct of indirect
over verzekeringen. Een burgemeester heeft
daar doorgaans geen antwoorden op.
Daarom is er dan behoefte aan iemand die
ter zake deskundig is.”

maar die heb je dan niet in het natraject.
Ondertussen bereik je wel veel goodwill.”
Brenda Reinders: “Ook als wij het voor de
verzekeraar belangrijk vinden dat er
onderzoek wordt gedaan, kunnen we het
terrein laten afzetten en bewaking regelen,
zodat er de volgende dag geen sporen
verdwenen zijn. Voorheen deden we dat
rigoureus niet, omdat het niet ons taakgebied was.”

Inzet van materieel
Het derde punt van het verruimde mandaat
betreft de inzet van groot materieel, zoals
het plaatsen van hekken en het gebruik van
een shovel. “Over het algemeen gingen we
daar heel terughoudend mee om”, aldus
Brenda Reinders. “Ook al wisten we zeker dat
de verzekeraar de volgende dag een muur
zou laten omduwen, dan nog hadden we
grote aarzelingen, ook vanwege de kosten.
Nu is volmondig aangegeven dat wij zo’n
actie gewoon in gang kunnen zetten als wij
het belang daarvan inzien en geen tegenstrijdige indicatoren hebben.” Richard
Leussink: “Wanneer we werkzaamheden die
in het schadeafhandelingstraject toch
moeten gebeuren, wat naar voren kunnen
halen, heb je een winwinsituatie voor
iedereen: voor de brandweer, voor de
gedupeerden en voor de verzekeraar. Je
haalt wel de kosten naar het voortraject,

Partner van de overheid
Het verruimde mandaat stelt vervolgens
Stichting Salvage in staat partner van de
overheid te zijn in de hulpverlening namens
verzekeraars. “We willen namens de verzekeringsbranche een volwaardige partner van
de overheid zijn”, zegt Richard Leussink.
“Zodra een overheidsinstantie denkt dat wij
iets kunnen betekenen, is één telefoontje
voldoende om na te gaan wat we kunnen
doen. De verzekeraars hebben het vertrouwen in ons als vooruitgeschoven belangrijke
post, operationeel in het veld, die namens de
verzekeraars een punt kan maken en actie
kan ondernemen.” “Die positie hebben we nu
ook in het nieuwe, aangescherpte Draaiboek
Brand”, zegt Brenda Reinders. “Dit document
regelt de betrokkenheid van Stichting
Salvage en verzekeraars bij branden,
overstromingen, ongelukken met transporten, explosies, nucleaire incidenten, inciden-
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ten met gevaarlijke stoffen, besmettingsgevaar en pandemieën. De eerste stap in het
draaiboek is de alarmering via de alarmcentrale van Stichting Salvage. De stappen erna
betreffen de beoordeling van de calamiteit
en de inzet van Salvagecoördinatoren.
Vanzelfsprekend kunnen we vervolgens, als
dat nodig is, heel snel een lijntje naar het
Verbond leggen.”
Ruimer budget
Van belang bij dit alles is, dat Salvage ook
voor wat betreft de te maken kosten een
verruimd mandaat heeft gekregen. Het
beschikbare budget per object was bij
calamiteiten in de particuliere sfeer bijna
altijd toereikend, maar ging het om grote
incidenten of calamiteiten in of bij bedrijven,
dan kwamen de grenzen ervan vaak snel in
zicht. Bijvoorbeeld het regelen van bewaking
of het inzetten van de mobiele unit van
Stichting Salvage kon dan tot overschrijding
van het budget leiden. “Het verruimde
mandaat wat het budget betreft, is bedoeld
om door te kunnen pakken”, licht Brenda
Reinders toe. “Bijna altijd zal het daarbij om
bedrijfsmatige calamiteiten gaan, waarbij we
in ieder geval in de komende periode de
gemaakte kosten boven een afgesproken
bedrag met de betrokken verzekeraars zullen
gaan evalueren.”
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“De verruiming
van het mandaat
zegt alles over
het vertrouwen in
Stichting Salvage”
Samenwerking
De wens om tot een verruimde inzetbaarheid van Stichting Salvage te komen, is voor
een groot deel ingegeven door de noodzakelijke samenwerking met de veiligheidsregio’s en met medewerkers van bevolkingszorg. “Daar ligt een belangrijk focuspunt”,
aldus Richard Leussink. “De veiligheidsregio’s
en de bevolkingszorg als taak van de
gemeenten zijn in de afgelopen jaren
gegroeid en in belang toegenomen. Goede
samenwerking daarmee is voor ons een

belangrijke uitdaging. Het succes van die
samenwerking heeft bijna altijd te maken
met de mensen die ter plekke elkaar
opzoeken, ervaring en knowhow uitwisselen
en bereid zijn elkaar te accepteren en te
ondersteunen. Volgend jaar zullen we
regionale bijeenkomsten organiseren,
waarvoor we vertegenwoordigers van de
veiligheidsregio’s en bevolkingszorg zullen
uitnodigen, en waar we informatie zullen
geven over het verruimde mandaat en over
het belang, voor de gedupeerden, om
Stichting Salvage bij calamiteiten en
incidenten in te schakelen.”
Vertrouwen
“De verruiming van het mandaat zegt alles
over het vertrouwen van de verzekeraars in
Stichting Salvage”, zegt Brenda Reinders tot

slot. “We zijn daar dan ook heel blij mee. Een
aantal jaren geleden wilden verzekeraars na
een calamiteit vooral ook zichzelf laten zien,
en die initiatieven zijn er nog wel, maar zij
zijn bereid om met ons samen te werken. Dat
vind ik positief. We bieden vierentwintig uur
per dag, zeven dagen in de week en alle
dagen in het jaar een belangrijke dienst
namens de verzekeraars, met een eigen
mobiele unit die de uitstraling van de
verzekeringsbranche heeft, en ook met goed
opgeleide officieren van dienst die grote
calamiteiten heel goed kunnen managen.
Wat dat betreft heeft Stichting Salvage in de
afgelopen jaren belangrijke stappen gezet.
Samen met de hoge waarderingscijfers die
we van onze klanten krijgen, is dat alles heel
positief voor het imago van de verzekeringsbranche.” <
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Teksten

familie Burgers het water naar de achterdeur
probeert te geleiden, arriveren hulptroepen van
onder andere de brandweer, gemeente en Stichting
Salvage. Met de tijd die verstrijkt wordt de zaak serieuzer, omdat er door verzakking van de fundering
grote scheuren ontstaan in de voorgevel.

O

p donderdag 2 juni jl. drinken Bram en Bianca
Burgers wat met vrienden in Overloon, als de
lucht betrekt van het ophanden zijnde noodweer. Met het verleden nog vers in het geheugen besluit het koppel terug te keren naar hun woning aan
de laagst gelegen straat van hun wijk in Boxmeer.
Nog maar een maandag terug stond het water tot op
de oprit en in 2009 liep het water bij een flinke bui de
woning in.
Intuïtief maken zij de juiste keus. Niet lang na thuiskomst barst het noodweer los en net als zeven jaar
geleden raakt de riolering verzadigd en stijgt het
water in de straat. Als het water tot aan dertig centimeter tegen de woning van de familie Burgers staat,
loopt de kruipruimte vol en stroomt het rioolwater
de woning binnen. Bram Burgers: “Ik hoorde Bianca
roepen dat het mis ging en zag een grote donkerbruine massa naar binnen stromen.”
In tegenstelling tot zeven jaar geleden, komt de hulp
ditmaal snel en professioneel op gang. Terwijl de
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Burgers vervolgt: “We zagen zoveel mensen komen
en gaan, van constructeurs tot burgemeester en
wethouders. We werden geleefd.” Ondanks dat er op
dat moment veel in een roes aan hem voorbij gaat, is
Burgers lovend over de rol van Salvage. “De coördinator was voor ons een grote hulp. Hij was kordaat en
vroeg niet meer dan nodig. Vervolgens nam hij alle
verzekeringszorg uit handen. En niet alleen voor ons,
maar voor al die mensen in de straat die problemen
hadden. Ondanks die drukte heeft hij ons volledig
kunnen ontlasten. Het was een professional; kundig,
rustig en volop bezig om alles in goede banen te
leiden. Hij realiseerde eerder dan wij dat we de nacht
niet thuis konden blijven en regelde een hotel in de
buurt. Ik kan over het werk van Salvage alleen maar
pluspunten noemen. In 2009 moesten we alles zelf
doen. Dit keer was het beter geregeld.” <
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