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Verzekeraars extra alert op sterretjes

Het Verbond heeft zijn leden opgeroepen extra alert te zijn op mogelijke 
fraude bij het herstel van autoruitschaden. Diverse verzekeraars hebben 
de afgelopen tijd misstanden geconstateerd, waarbij miljoenen euro’s 
ten onrechte zijn uitgekeerd. In een aantal gevallen bleken drie op de 
tien ruitschadevergoedingen frauduleus te zijn.

aangegeven op welke indicatoren 
ze alert moeten zijn.”

Bovenmatige tarieven
Bij de gemelde misstanden ble-
ken de meeste zaken betrekking 
te hebben op claims die zijn inge-
diend door niet-georganiseerde 
herstellers, die bijvoorbeeld op 
grote parkeerplaatsen bij bouw-
markten en meubelboulevards 
staan om hun diensten ‘gratis’ 
aan te bieden. “Gratis tussen 
aanhalingstekens”, zegt Wester-
man, “want de reparatiekosten 

worden achteraf bij de verzeke-
raar geclaimd. Op die manier 
heeft de consument er geen 
rompslomp van.”
Uit de signalen blijkt echter dat 
de claims niet altijd terecht zijn. 
Westerman: “Zo worden soms 
complete ruiten vervangen, ter-
wijl het om een minimale schade 
gaat (putje of ster). Daarnaast 
worden niet-gebruikte materia-
len en mobiliteits-/weekendtoe-
slagen gedeclareerd of bovenma-
tige autoruittarieven gehanteerd. 
Andere signalen zijn het declare-
ren van een ruitvervanging tij-
dens het inruilproces zonder dat 
de ruit feitelijk wordt vervangen 
– dat gebeurt pas bij of kort na de 
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Inhoud

V
erzekeraars hebben de 
afgelopen periode een 
duidelijke toename in 
het aantal ruitschaden 

gezien. De lange vorstperiode in 
december en januari is daar de 
belangrijkste boosdoener van: 
ijsvorming in het ZOAB (zeer 
open asfalt beton) zorgt ervoor 
dat steentjes in de weg loslaten en 
opspatten, met sterschaden tot 
gevolg.
Het Centrum Bestrijding Verze-
keringsfraude (CBV) werd de 
afgelopen maanden door diverse 
verzekeraars geattendeerd op 
misstanden bij die schaden. De 
mate waarin sprake is van mis-
standen varieert sterk per verze-
keraar, maar bij sommige maat-
schappijen bleek maar liefst 
dertig procent van de schadever-
goedingen frauduleus te zijn. 
“Hoewel we geen zicht hebben op 
de totale omvang van de proble-
matiek, nemen we dit signaal heel 
serieus”, meent Lex Westerman, 
adviseur criminaliteitsbeheersing 
bij het Verbond. “Daarom heb-
ben we de individuele signalen 
breed onder de aandacht gebracht 
van alle verzekeraars, en daarbij 

(lees verder op pagina 3)
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Europa moet veiliger
De Europese ministers van Verkeer vinden dat Europa veiliger moet. Niet ten onrechte 

trouwens, want het Europese verkeer eiste vorig jaar nog steeds meer dan 35.500 doden. 

Een schrikbarend aantal en dan heb ik het nog niet eens over het aantal gewonden. Ons 

land wordt vaak als voorbeeld gesteld. Na Malta hebben wij (per miljoen inwoners) de 

minste verkeersdoden te betreuren. Maar ook het relatief lage aantal van twee doden per 

dag is nog steeds te veel. 

De Europese ministers hebben niet alleen bedacht dát Europa veiliger moet worden, 

maar ook hoe. Publiek-private samenwerkingsverbanden, en dan vooral in de vorm van 

concrete acties, moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Namens de verzekerings-

bedrijfstak heb ik vandaag, samen met minister Camiel Eurlings, mijn handtekening gezet 

onder een Europees Handvest Verkeersveiligheid. Heel simpel vertaald hebben verzeke-

raars daarmee beloofd dat zij een steentje zullen bijdragen aan die verkeersveiligheid.

Zo zullen wij onze rijvaardigheidstraining voor jonge automobilisten (Trials) tot 2013 in 

de lucht houden. In 2005 zijn wij met Trials gestart om jongeren beter bewust te maken 

van de risico’s in het verkeer. Inmiddels wordt de training in zeven provincies aangebo-

den, meestal in samenwerking met lokale (publieke) partijen, en onlangs is de zesdui-

zendste deelnemer gehuldigd.

Naast deze gezamenlijke actie zetten verzekeraars zich ook individueel in voor de verkeers-

veiligheid. Ik noem bijvoorbeeld het medefinancieren van lokale verkeersoplossingen zoals 

rotondes, maar ook diverse trainingen en opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs om 

schade te voorkomen en onder meer het aantal dodehoekongevallen te verminderen. Het 

zijn voorbeelden waaruit blijkt dat bij een goede publiek-private samenwerking effectief 

aan een veiliger Europa kan worden gewerkt. Dat is wat we willen!  

Richard Weurding, algemeen directeur
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Enterprise Risk Management wint 
aan populariteit

E
nterprise Risk Manage-
ment staat sinds de kre-
dietcrisis volop op de 
agenda. Veel deskundigen 

hebben de afgelopen twee jaar 
gewezen op het belang van een 
integrale risicobenadering – waar 
ERM in de kern op neerkomt. 
Aon-onderzoek laat zien dat dat 
besef ook in het bedrijfsleven is 
doorgedrongen. Van de tweehon-
derd onderzochte bedrijven 
(waarvan er ongeveer 25 uit de 
financiële sector afkomstig 
waren) zegt bijna twee derde in 
2009 een formeel ERM-proces te 
hebben geïmplementeerd, waar-
bij risico’s aan elkaar worden 
gerelateerd en worden gemoni-
tord en beoordeeld. In 2007 was 
dat nog maar 38 procent.

Kansen
Bovendien is het aantal bedrijven 
met een geavanceerd ERM-pro-
gramma meer dan verdubbeld, 

De belangstelling voor Enterprise Risk Management (ERM) is de 
afgelopen jaren sterk toegenomen. Zowel het aantal ondernemingen 
dat ERM-systemen heeft ingericht als de kwaliteit daarvan is duidelijk 
gestegen. Dat concludeert Aon in een wereldwijd onderzoek onder 
tweehonderd bedrijven.

van drie naar zeven procent. De 
meerwaarde van moderne tech-
nieken is volgens deze groep 
bedrijven om sneller en effectie-
ver te kunnen inspelen op veran-
derende omstandigheden, zodat 
ze kansen beter kunnen benut-
ten.
Volgens Arman Hoftijzer van 
Aon Global Risk Consulting 
Nederland zijn bedrijven met een 

geavanceerd ERM-systeem dan 
ook in staat verder te kijken dan 
alleen het vermijden en beperken 
van risico’s. “Zij zetten risicoma-
nagement in om tot duurzame 
groei, continuïteit en winst-
gevendheid te komen.”
In het onderzoek is tot slot geke-
ken welke factoren bepalend zijn 
voor een succesvolle ERM-bena-
dering. Bedrijven noemden onder 
meer nauwe betrokkenheid van 
de directie/raad van bestuur, een 
ERM-cultuur in alle lagen van de 
organisatie en integratie van 
financiële en operationele risico’s 
bij besluitvorming. ■

(vervolg van pagina 1)

verkoop van het voertuig, waarna 
de ruit wordt gedeclareerd op de 
polis van de nieuwe eigenaar.” 
Hoewel bij de meeste reparaties 
het initiatief van de schadeher-
steller uitgaat, zijn er ook indica-
toren die wijzen op negatieve 
betrokkenheid van de verzekerde. 
“Denk aan een ruitvervanging 

kort na de ingang van een nieuwe 
polis of een tijdelijke wijziging 
van de dekking”, aldus Wester-
man.

Aard en omvang
Om verzekeraars te helpen bij 
fraudedetectie heeft het Verbond 
onlangs samen met de Stichting 
Centraal Informatie Systeem van 
in Nederland werkzame verzeke-

ringsmaatschappijen een speciale 
kennis- en analysefunctie inge-
richt. Aan de hand van diverse 
gegevens (type voertuig, kente-
ken, bouwjaar, schadeoorzaak, 
codering ruitschaden, initiatief-
nemer tot ruitvervanging, naam 
autoruithersteller) kunnen de 
aard en omvang van verzeke-
ringsfraude nog sneller in beeld 
worden gebracht. ■
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Interview

Hij heeft flink wat losgemaakt in ‘mededingingsland’. Bewust, beaamt 
hij met een glimlach. Tom Ottervanger, advocaat en compagnon bij 
Allen & Overy en deeltijd hoogleraar bij de Leidse Universiteit, sprak 
onlangs zijn oratie uit, waarin hij vraagtekens zet bij het heilige geloof 
in marktwerking. “Concurrentie is een middel, maar geen doel op 
zich. Soms staat het haaks op het streven naar maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.”

gingsautoriteit (NMa) bestaat 
ook pas sinds die tijd. Natuurlijk 
waren er vóór 1998 wel regels, 
maar er was geen aparte Mede-
dingingswet. Dat betekent overi-
gens niet dat we tot die tijd maar 
wat aan rommelden hoor. De 
principes die we nu hanteren, 
zijn al honderden jaren oud. Ze 
zijn alleen steeds in een nieuw 
jasje gestoken.”

Waarom was Nederland zo 
laat met wetgeving?
“Daar verschillen de meningen 
over. Sommigen roepen dat 
Nederland een kartelparadijs 
was, maar dat gaat me te ver. Een 
kartelparadijs impliceert dat 
Nederland er slecht voor stond en 
bedrijven nauwelijks met elkaar 
concurreerden, maar je kunt 
moeilijk zeggen dat Nederland in 
de jaren negentig een slecht 
draaiende economie had. Het is 
dus niet zo dat Nederland door 
de mededingingswetgeving 
ineens een enorme groeispurt 
heeft gemaakt, zoals dat in 
 Tsjechië is gebeurd. Wel kon 
dankzij die wetgeving bijvoor-
beeld de forse problematiek van 
de bouwfraude worden aange-
pakt. In die zin heeft de wetge-
ving veel goeds gebracht.”

Ik proef een maar?
“Klopt, maar niet omdat ik de 
wetgeving in twijfel trek. Die 
staat niet ter discussie. Mijn 
belangrijkste ‘maar’ is dat mede-
dinging niet altijd boven alles 
moet gaan.”

H
ij heeft een indruk-
wekkend cv. Ottervan-
ger is niet alleen aan de 
Universiteit Leiden 

verbonden, maar is ook ‘visiting 
professor’ aan de Universiteit van 
Georgia. Daarnaast is hij plaats-
vervangend raadsheer in het 
Gerechtshof Den Haag en behan-
delt hij voor het Europese Hof 
procedures op terreinen als 
staatssteun, vrij verkeer van goe-
deren/diensten en mededin-
gingsrecht.
Dat laatste terrein – mededin-
ging – heeft hij de afgelopen jaren 
zien uitgroeien tot een ‘hot issue’ 
in Europa. Vijftig jaar geleden 
was er nog geen wetgeving; nu is 
‘Brussel’ erop gespitst bedrijven 
die in een achterkamertje stie-
kem afspraken maken aan ban-
den te leggen. Een goede ontwik-
keling, vindt Ottervanger, want 
met concurrentie moet je niet de 
spot drijven. Maar hij is ook kri-
tisch. Zeer kritisch zelfs. In zijn 
oratie benadrukte hij niet voor 
niets dat mededinging géén doel 
op zich is; een uitgangspunt dat 
in zijn optiek nog wel eens uit het 
oog wordt verloren.

In uw oratie laat u zien dat 
mededingingsrecht al heel oud 
is, terwijl veel mensen het als 
een modern fenomeen 
beschouwen. Hoe kan dat?
“Omdat we in Nederland pas 
sinds 1998 speciale mededin-
gingswetgeving hebben – als een 
van de laatsten in Europa overi-
gens. De Nederlandse Mededin-

“Er is meer dan alleen marktwerking”

Tom Ottervanger, hoogleraar Europees recht en mededingingsrecht:

Wat bedoelt u daar precies 
mee?
“Onze klassieke economische 
benadering is om alles op te han-
gen aan efficiëntie: bedrijven 
moeten met elkaar concurreren, 
omdat dat het goedkoopste – en 
volgens de traditionele benade-
ring dus het beste – product ople-
vert. De vraag is hoe ver je daarin 
mag gaan. Neem fabrikanten van 
sportschoenen, die stevig met 
elkaar concurreren. Als je op die 
sector marktwerking in de puur-
ste zin van het woord loslaat om 
de efficiëntie te vergroten, moeten 
de productiekosten omlaag. Dat 
betekent dat producenten ook 
kinderen mogen inhuren, want 
die zijn het goedkoopst. Vanuit 
maatschappelijk oogpunt is dat 
echter niet verantwoord. Onwen-
selijk zelfs. Kinderen horen naar 
school te gaan. Maar wetgeving 
ontbreekt vaak en globalisering 
heeft een prijs: er is geen interna-
tionale toezichthouder.”

Maar een bedrijf hóeft er toch 
niet aan mee te doen?
“Klopt, maar het wordt behoor-
lijk lastig als je het niet doet. Een 
bedrijf als Albert Heijn kan het 
zich veroorloven alleen nog bio-
kippen te verkopen, omdat ze 
weet dat mensen best bereid zijn 
ietsje meer te betalen voor een 
kip die een goed leven heeft 
gehad. Bij sportschoenen ligt dat 
anders. Die worden vaak aan de 
andere kant van de wereld 
gemaakt en mensen hebben geen 
idee van het productieproces. 
Wie duurdere schoenen maakt, 
graaf zijn eigen graf. Maar er is 
nog een andere oplossing: samen 
optrekken. Als alle schoenen-
fabrikanten met elkaar afspreken 
geen kinderen meer in te huren, 
gaat de prijs misschien omhoog, 
maar die bij de concurrent ook. 
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Probleem is alleen dat zulke 
afspraken in strijd zijn met een 
strikte toepassing van de mede-
dingingswetgeving.”

Mededinging staat soms haaks 
op maatschappelijke belangen?
“Daar zit inderdaad precies de 
crux. En ik denk dat dat besef zo 
langzamerhand ook doordringt. 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen wordt steeds belang-
rijker. Daar komt bij dat de kre-
dietcrisis heeft laten zien dat je 
niet meer blind kunt varen op 
marktwerking. De veronderstel-
ling was altijd dat marktwerking 
tot welvaart leidt, omdat mensen 
rationeel denken en markten het 
efficiëntst werken. Maar de vraag 
is in hoeverre dat nog opgaat. 
Een bekende econoom zei het 
eens heel treffend: alle klassieke 
economische benaderingen gaan 
ervan uit dat de wereld betrek-
kelijk eenvoudig is en de mensen 
intelligent zijn, maar de werke-
lijkheid is omgekeerd: mensen 
handelen vaak vanuit emotie en 
de wereld is af en toe verschrik-
kelijk complex.”

Heeft marktwerking zijn 
langste tijd gehad?
“Nou, ik zou het iets genuanceer-
der willen stellen: het heilige 
geloof in marktwerking alleen 
heeft zijn langste tijd gehad. 
Marktwerking blijft een leidend 
principe, maar er is meer. Dat is 
ook mijn belangrijkste kritiek op 
de Europese Commissie: die wil 
een ‘groene economie’, maar 
hecht tegelijkertijd meer waarde 
aan efficiëntie op korte termijn 
dan aan andere belangen. Ik vind 
dat dat niet altijd kan. Belangen 
als maatschappelijk welzijn, ener-
giebesparing en milieu moeten 
soms zwaarder wegen. Ik denk 
dat we in een overgangsfase zit-
ten. We gaan een nieuw tijdperk 
in en moeten breken met klas-
sieke zienswijzen.”

Hoe?
“Bedrijven moeten maatschap-
pelijk verantwoord met elkaar 
concurreren. Het mededingings-
recht biedt daar ook ruimte voor, 
maar we moeten de wettelijke 
kaders wel anders uitleggen. Een 
simpel voorbeeld: in de wet staat, 
heel vrij vertaald, dat samenwer-
king tussen bedrijven in beginsel 
is verboden, tenzij het de econo-
mische vooruitgang dient. Eco-
nomische vooruitgang betekent 
in de klassieke zin kwantitatieve 
groei, maar die benadering moe-
ten we nuanceren. Een leefbaar-
dere aarde is toch ook vooruit-
gang?”

Wat kunnen verzekeraars in 
dat opzicht doen?
“Verzekeraars zijn natuurlijk 
geen energieslurpers; ze kunnen 
hooguit de airco wat lager zetten. 
Mvo gaat bij hen dus niet zozeer 
om energie, maar om de maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid die ze hebben richting klant. 
Dat klinkt als een open deur, 
maar verzekeraars hebben nou 
eenmaal een grotere maatschap-
pelijke binding dan een chocola-
defabrikant. Verzekeringen zijn 
producten die mensen zekerheid 
bieden en vaak voor een lange 
termijn gelden. Dan moet je ook 
zorgen dat de producten eerlijk 

en begrijpelijk zijn. Nou kan een 
individuele maatschappij zeggen: 
ik presenteer mezelf als dé trans-
parantste verzekeraar van Neder-
land, maar ik vind het een col-
lectieve verantwoordelijkheid 
van álle verzekeraars om aan 
transparantie te werken. Daar 
moet vanuit mededinging tole-
rant mee worden omgegaan. Ik 
bespeur daar nog een zekere 
scepsis. Toezichthouders zijn 
bang dat bedrijven gaan samen-
klonteren onder de dekmantel 
van mvo, terwijl ze stiekem een 
kartel vormen.”

Is die angst reëel?
“Ik snap de angst wel, maar vind 
’m niet terecht. Met een ruimere 
interpretatie van de regels en 
goed toezicht kunnen we een 
eind komen. Ik merk ook dat de 
tijd er rijp voor is. Misschien nog 
niet in andere landen in Europa, 
maar wel in ons land. Zo zag ik 
vorige week tot mijn verrassing 
dat de SER in een conceptrapport 
over duurzaamheid een aparte 
passage over mededinging had 
opgenomen, met dezelfde bood-
schap die ik in m’n oratie uit-
draag: mededingingsrecht kan 
op gespannen voet staan met het 
streven naar duurzaamheid. 
Daarnaast ben ik deze week uit-
genodigd om een toespraak te 
houden bij de NMa, wat ik erg 
waardeer.”

Wat verwacht u daarvan?
“Ik hoop dat de NMa een voor-
trekkersrol wil vervullen. De 
NMa bestaat pas een jaar of tien, 
maar staat hoog aangeschreven 
in Europa en is vanaf dag één een 
goedlopende organisatie. Ik zou 
het mooi vinden als ze dit item 
serieus oppakt en haar nek wil 
uitsteken, zodat er meer ruimte 
komt voor maatschappelijk ver-
antwoord concurreren. Het is 
goed als bedrijven individueel 
het mvo-vraagstuk oppakken, 
maar soms verdient samenwer-
king de voorkeur. In die gevallen 
zou ik wel wat meer tolerantie 
willen. Ik voel me nu net een 
televisiedominee, maar ook ík 
wil wel een mooiere wereld ...” ■
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T
reur was één van de spre-
kers tijdens het ACIS-
symposium, dat geheel in 
het teken stond van de 

consument en verzekeren (zie 
ook kader). Tijdens zijn toespraak 
viel hij meteen met de deur in 
huis door aan te geven dat het 
met het imago van verzekeraars 
slecht is gesteld: in 2004 stond 
nog tachtig procent positief 
tegenover verzekeraars; in 2009 
was dat gedaald naar 53 procent. 
“Je hoeft geen onderzoeker te zijn 
om te achterhalen hoe dat komt. 
We weten allemaal dat de woe-
kerpolisaffaire en de financiële 

Zekerheid bepaalt imago

“Als verzekeraars hun imago willen verbeteren, hoeven ze maar één 
ding te doen: zekerheid bieden. Natuurlijk zijn prijs, eenvoud en 
innovatie ook belangrijk, maar voor het imago spelen die aspecten 
een minder prominente rol.” Dat zei Fred Treur, manager van het 
Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onlangs tijdens een 
symposium van het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS).

crisis funest zijn geweest voor het 
vertrouwen en het imago.”

Sleutel
Om een beter beeld te krijgen 
welke aspecten nou bepalend zijn 
voor het imago, doet het CVS 
regelmatig onderzoek. Zowel in 
de jaarlijkse Consumentenmoni-
tor als via het klanttevreden-
heidsonderzoek, dat in het kader 
van VerzekeraarsVernieuwen is 
ontwikkeld.
Uit de resultaten blijkt dat het 
imago negatief wordt beïnvloed 
door ongunstige mediaberichten 
over verzekeraars en door per-
soonlijke slechte ervaringen. 
Omgekeerd is voor een positief 
imago juist een goede persoon-
lijke ervaring (zoals een claimaf-
handeling) bepalend. “Daaruit 
kun je opmaken dat de sector zelf 
de sleutel in handen heeft om iets 
aan het imago te doen”, meent 
Treur.

Deskundigheid
Om erachter te komen wat de 
juiste sleutel is, heeft het CVS de 
consument gevraagd wat hij het 
belangrijkst vindt in de relatie 
met zijn verzekeraar. Bovenaan 
staat deskundigheid, gevolgd 
door betrouwbaarheid en zeker-
heid. Treur: “Interessant is na te 
gaan in hoeverre verzekeraars 
deze begrippen volgens de con-
sument ook naleven. Op die 
manier krijg je zicht op waar het 
nog aan schort.”
Uit de cijfers blijkt dat er een dui-

delijk verschil is tussen belang en 
perceptie. Zo vinden consumen-
ten deskundigheid met een 8,1 
als rapportcijfer erg belangrijk, 
terwijl ze vinden dat verzekeraars 
er nu een 6,5 op scoren. Treur: 
“Grote vraag is hoe deze verschil-
len gerelateerd zijn aan het imago.
Met andere woorden: is het gat 
tussen beleving en het belang 
ervan van invloed op het imago? 
Je zou bijvoorbeeld kunnen ver-
wachten dat naarmate het gat 
groter wordt, het imago sterker 
onder druk komt te staan.”

Premiehoogte niet bepalend
Analyses laten zien dat die bere-
denering voornamelijk opgaat 
voor het begrip zekerheid. “Voor 
het imago maakt het dus nauwe-
lijks uit of de premie van een 
verzekering hoog of laag is; als er 
maar zekerheid wordt geboden”, 
verklaart Treur. “Ook als de con-
sument het product niet altijd 

ACIS-symposium
Tijdens het ACIS-symposium ‘Consu-

ment en Verzekering’ gaven tal van 

prominente sprekers hun visie. Zo 

ging ACIS-directeur Marc Hendrikse 

in op de uitleg van verzekerings-

voorwaarden: wie draagt het nadeel 

als die voorwaarden onduidelijk en 

onbegrijpelijk zijn? Andere sprekers 

waren (onder meer) professor Jan 

van Rijckevorsel (UvA) over reputa-

tieschade en professor Rinkes (ver-

bonden aan diverse universiteiten) 

over de vraag wie de verzekerings-

consument eigenlijk is.

Een aantal voordrachten is gebun-

deld in het boek ‘Consument en 

verzekering deel 2’ van de ACIS-

boekenserie, dat is te bestellen via 

www.uitgeverijparis.nl.

>
Treur: “De sector heeft zelf de sleutel in 
handen om iets aan het imago te doen”
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begrijpt, maar wel zekerheid 
ervaart, blijft het imago goed 
overeind. Is de zekerheid echter 
lager, dan verslechtert het imago 
sterk. Bij een lage zekerheid wor-

den begrijpelijkheid en kosten 
overigens relatief weer wat 
belangrijker voor het imago.”
Volgens Treur betekenen de ana-
lyses niet dat voorlichting en 

transparante producten niet rele-
vant zijn. “Wel kun je conclude-
ren dat het bieden van zekerheid 
het allerbelangrijkst is voor een 
positief imago.” ■

>

Diefstal brom- en snorfietsen
weer gestegen
In het eerste kwartaal van 2010 zijn weer meer brom- en snorfietsen 
gestolen. Tot 1 april zijn al bijna drieduizend brom- en snorfietsen 
verdwenen en dat betekent een stijging van ruim zeventien procent 
ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. 

D
e kwartaalcijfers die de 
Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit 
(AVc) eerder deze 

maand bekendmaakte, waren 
sowieso niet zo gunstig. Voor het 
eerst sinds jaren is het aantal 
gestolen jonge auto’s (tot drie jaar 
oud) fors gestegen met bijna vijf-
tien procent. Met name het merk 
Volkswagen heeft in het eerste 
kwartaal met een ware diefstal-
Golf te maken gehad. Van janu-
ari tot en maart 2010 zijn maar 
liefst 235 Volkswagens gestolen, 
een stijging van 75 procent ten 
opzichte van het eerste kwartaal 
vorig jaar toen 134 Volkswagens 
verdwenen. Overigens is, al snel 
na de bekendmaking van de voor 
Volkswagen negatieve cijfers, een 
taskforce in het leven geroepen, 
waarin ook de importeur van 

Volkswagen (Pon’s Automobiel-
handel) participeert.

Motoren
Uit de cijfers van het Landelijk 
Informatiecentrum Voertuigcri-
minaliteit blijkt tot slot dat het 
met de diefstal van motoren wel 
de goede kant lijkt op te gaan. In 
de eerste drie maanden is het 
aantal diefstallen met bijna een 
kwart gedaald (-22,6 procent, 
oftewel van 332 in 2009 naar 257 
in 2010).
“Een voorlopig gunstige ontwik-
keling”, aldus AVc-directeur 
Guus Wesselink, die bewust een 
slag om de arm houdt. “Traditie-
getrouw vinden de meeste motor-
diefstallen van mei tot en met 
september plaats en daarom zijn 
we druk met de RAI in de weer 
om een specifiek project voor 

motoren(diefstal) te starten. 
Vooralsnog is het namelijk de 
enige categorie die in het begin 
van dit jaar een daling laat zien 
en die daling willen we graag 
doorzetten.” ■

Omschrijving   
januari februari maart

totaal t/m 
rapportagemaand

mutatie

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Personenvoertuigen 0 t/m 3 jaar 188 192 214 179 252 198 654 569 14,9%

Personenvoertuigen 4 jaar en ouder 728 731 693 740 817 745 2238 2216 1,0%
Personenvoertuigen totaal 916 923 907 919 1069 943 2892 2785 3,8%

Bedrijfsvoertuigen licht (≤3500) 193 201 157 164 232 210 582 575 1,2%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 27 32 14 19 26 16 67 67 0,0%

Aanhangers 48 41 59 44 73 65 180 150 20,0%
Caravans 3 4 0 6 8 4 11 8 37,5%

Opleggers 12 14 11 4 9 7 32 25 28,0%
Motorrijwielen 70 91 64 95 123 146 257 332 -22,6%

Brom- en snorfi etsen 882 755 852 814 1236 961 2970 2530 17,4%

Bron: Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit
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Europese Commissie: ‘Business as 
usual’ geen optie

De nieuwe Europese Commissie (EC) is nog maar nauwelijks 
geïnstalleerd, of de plannen voor 2010 liggen er al. In haar 
werkprogramma staan maar liefst 34 strategische initiatieven en 280 
voorstellen. Het herstel na de crisis speelt daarin een belangrijke rol, 
want zoals de EC zelf zegt: “2010 markeert het begin van een nieuw 
tijdperk. ‘Business as usual’ is niet langer een optie.”

D
at de crisis als een rode 
draad door het werk-
programma loopt, is 
niet verrassend. Zoals 

de EC zelf aangeeft, heeft de kre-
dietcrisis Europa hard geraakt en 
is de solidariteit tussen de lidsta-
ten zwaar op de proef gesteld. 
Europa kan dan ook niets anders 
doen dan de crisis ‘tackelen’ en 
vervolgens langetermijnuitdagin-
gen aangaan, zoals globalisering, 
klimaatverandering, vergrijzing 
en het creëren van werkgelegen-
heid.
Met het nieuwe Lissabon Verdrag, 
een nieuw Europees Parlement en 
een nieuw College van Eurocom-
missarissen is ‘Europa’ volgens de 
EC uitgerust met de noodzake-
lijke tools om die uitdagingen aan 
te gaan. “Het komt nu aan op 
politieke wil”, meent ze.

Groei in 2020
Kort samengevat wil de EC zich op 
vier gebieden richten. Het eerste – 
waaraan meteen ook de meeste 
voorstellen zijn opgehangen – is 
het aanpakken van de crisis en 
toewerken naar duurzame groei in 
2020.
Daarvoor moeten diverse ‘agen-
da’s’ worden opgesteld, zoals een 
agenda voor innovatie, voor werk-
gelegenheid en een agenda voor 
‘Youth on the move’, die zich kort 
gezegd richt op het creëren van 
een aantrekkelijk Europees 
werk(gelegenheids)klimaat voor 

jongeren. Daarnaast is een aantal 
voorstellen wat directer gerela-
teerd aan de crisis. Een deel daar-
van raakt ook verzekeraars, zoals 
de implementatiemaatregelen 
voor Solvency II, die naar ver-
wachting deze zomer worden 
gepresenteerd. Ook zit een groen-
boek over corporate governance 
practices bij finan ciële instellingen 
in de pijplijn, evenals een revisie 
van de MiFID-richtlijn, die voor 
beleggingsdiensten geldt.

Herstel vertrouwen
Een tweede terrein waarop de EC 
zich gaat richten, is het opstellen 

van een Europese consumenten-
agenda die burgers centraal stelt. 
Zo wil ze dit jaar onder meer een 
witboek over de bescherming van 
verzekeringnemers publiceren, 
dat het consumentenvertrouwen 

moet herstellen. De laatste twee 
beleidsterreinen zijn het ontwik-
kelen van een ambitieus en cohe-
rent buitenlands beleid (denk 
aan het versterken van de bilate-
rale banden met de Verenigde 
Staten, China, Japan en Rusland) 
en het moderniseren van de 
Europese instrumenten en de 
manier van werken. Wat het laat-
ste terrein betreft, moet op alle 
Europese initiatieven en voor-
stellen voor taan een ‘impact 
assessment’ worden losgelaten, 
zodat sneller inzichtelijk wordt 
wat de consequenties van maat-
regelen zijn. ■
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CEA-conferentie
De Europese koepelorganisatie van (her)-

verzekeraars CEA organiseert op 11 juni 

voor de tweede keer een internationale 

verzekeringsconferentie. Met de crisis in 

het kielzog is het thema dit keer ‘Insu-

rance in a changing world’.

Centrale vraag is hoe verzekeraars zich op 

die veranderende wereld moeten voorbe-

reiden. Tal van prominente deskundigen uit 

de hele wereld zullen daar hun visie over 

ontvouwen, waaronder vertegenwoordi-

gers van verzekeraars, de Europese Com-

missie en het Europees Parlement, toezicht-

houders en andere deskundigen. Meer 

informatie: http://conference.cea.eu.

Gek met geld
Massapsycholoog Jaap van Ginneken pre-

senteerde vorige week in het Geldmuseum 

zijn nieuwste boek Gek met geld. Aan de 

hand van alledaagse geldhandelingen, 

zoals sparen, een verzekering afsluiten, 

kopen en beleggen, beschrijft hij de 

belangrijkste inzichten uit de financiële 

psychologie en de breinwetenschap.

Hij laat onder meer zien hoe mensen bij 

geldzaken de fout ingaan door illusies, 

denkfouten, simplificaties en emoties (zie 

ook pagina 15, waar Van Ginneken de 

‘Tien vragen’ beantwoordt).

Minder hypotheken
Het aantal afgesloten hypotheken is in de 

eerste twee maanden van dit jaar met elf 

procent gedaald ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van 

IG&H Consulting.

De verwachting was dat de huizenmarkt 

door een toenemend consumentenver-

trouwen en meevallende werkloosheid 

weer zou aantrekken, maar de discussie 

over de hypotheekrenteaftrek lijkt roet in 

het eten te gooien.

Volgens IG&H werkt die discussie een 

afwachtende houding van huizenkopers in 

de hand.

AFM: liever informele 
acties dan boetes

I
n het jaarverslag blikt de AFM 
niet alleen terug op de toe-
zichtmaatregelen die ze in 
2009 heeft genomen, maar 

zoomt ze ook in op de effecten 
daarvan. In het streven naar een 
transparante financiële markt 
met eerlijke producten somt de 
toezichthouder op dat er al het 
nodige is bereikt. Zo kregen pen-
sioendeelnemers eerder informa-
tie, werden werkgevers beter 
geadviseerd en werden consu-
menten zich bewuster van de 
waarde van een goed advies.

Leidraden
De AFM wil daarin doorpakken, 
want er is nog werk aan de win-
kel om de klantgerichtheid in de 
financiële sector te verbeteren. 
De toezichthouder laat doorsche-
meren dat niet alleen met for-
mele handhavingsmiddelen te 
willen bereiken, maar juist ook 
met meer informele acties.
Hoogervorst: “Ook nu al berei-
ken we veel zonder een boete op 
te leggen. Die lijn willen we door-
trekken. Mede door de leidraden 
die de AFM publiceert, weten 
ondernemingen steeds beter wat 
van hen wordt verwacht.”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar 52 boetes 
opgelegd, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2008. Toch is het 
de gedragstoezichthouder er niet om te doen zoveel mogelijk boetes 
op te leggen, maar om met informele acties de beoogde effecten te 
bewerkstelligen. “Die lijn willen we doortrekken”, aldus voorzitter 
Hans Hoogervorst.

Beter financieel advies
Wat de financiële dienstverlening 
betreft, ging in 2009 veel aan-
dacht uit naar de verbetering van 
de kwaliteit en transparantie van 
het financieel advies. De AFM 
publiceerde daartoe onder meer 
een leidraad passende provisies 
financiële dienstverleners en een 
leidraad passende provisie beleg-
gingsondernemingen, om de sec-
tor houvast te geven bij de invul-
ling van de ‘open normen’ uit de 
wet. Daarnaast presenteerde ze 
samen met DNB in het voorjaar 
principes voor een beheerst belo-
ningsbeleid.

Concreter
Bij de kapitaalmarkten lag de 
focus op de consequenties van de 
kredietcrisis en de rol van de 
accountant. De AFM concen-
treerde zich bij de controle van de 
jaarverslagen over 2008 voor een 
belangrijk deel op de toelichtin-
gen in de financiële verslaggeving 
van beursgenoteerde onderne-
mingen. Volgens de toezichthou-
der moeten die bij een aantal 
posten in de financiële verslag-
geving substantieel verbeteren en 
concreter worden. ■

Q&A’s beleggingspensioen

H
et Verbond heeft vorige 
week op zijn consu-
mentenwebsite www.
allesoververzekeren.nl 

een lijst met veelgestelde vragen en 
antwoorden over beleggingspen-
sioenen gepubliceerd. In de lijst 
wordt ingegaan op de vraag hoe je 
als consument weet of je een beleg-

gingspensioen hebt en hoe je er 
achterkomt of er te veel kosten zijn 
ingehouden. Daarnaast licht het 
Verbond uitgebreid de compensa-
tieoplossing toe die de brancheor-
ganisatie onlangs samen met de 
Stichting van de Arbeid en de 
Ombudsman Financiële Dienst-
verlening presenteerde. ■
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Water en solidariteit

Wie benieuwd is hoe de schadevaststelling na calamiteiten 
plaatsvindt, wordt nu op zijn wenken bediend. Het Nederlands 
Instituut Van Register Experts (NIVRE) heeft een boek uitgebracht, 
waarin aan de hand van veel historie, anekdotes en beschrijvingen 
een mooi beeld ontstaat van dé schade-expert die door de overheid 
of verzekeraars op pad wordt gestuurd na een calamiteit.

H
et boek Bepaalde 
schade, schade-expert 
in tijden van crisis is 
opgebouwd aan de 

hand van de vier onveranderlijke 
zuivere elementen die onze 
wereld kent: vuur, lucht, aarde en 
water.
De eerste drie hoofdstukken 
staan helemaal in het teken van 
calamiteiten rondom water en 
dat is volgens Adriaan Westerhof 
(vicevoorzitter van het NIVRE/
voorzitter van het Bureau Coör-
dinatie Expertiseorganisaties, 
Calamiteiten en Projecten, en 
algemeen directeur van de 
Troostwijk Groep B.V.) niet zo 
gek. “Als we terugkijken op de 
beschrijving van bijna twintig 

jaar calamiteiten vallen twee 
woorden extra op: water en soli-
dariteit. We zijn altijd zuinig 

geweest met het woord waters-
nood, omdat dat moet blijven 
voorbehouden aan de ramp in 
1953, maar voor wat we mee-
maakten in 1993, 1995 en 1998 
klinkt wateroverlast wel weer erg 
karig.”
Bovendien blijkt uit cijfers, die 
Westerhof deze maand tijdens 
het jaarlijks NIVRE-congres 
‘Rendez-Vous d’Expertise’ pre-
senteerde, dat wateroverlast ver-
uit de meeste schade oplevert. 
Zowel in aantallen schaden als in 
het totale schadebedrag. “De 
wateroverlast die in 1998 zowel 
het zuidwesten als het noordoos-
ten van ons land in zijn greep 
had, heeft tot zo’n 25.000 ver-
schillende schaden geleid. Het 
totale schadebedrag van deze 
calamiteit, 450 miljoen, is boven-
dien veruit het hoogste in de 
laatste twintig jaar”, licht Wester-
hof toe, die de expertisewereld 
als geen ander kent. 

Lucht, vuur en aarde
De andere negen hoofdstukken 
in het boek hebben betrekking 
op de andere elementen: lucht 
(de helikoptercrash in de Bom-

De wateroverlast in 1998 zorgde voor een recordschade van 
450 miljoen euro

  aantal euro’s (*)
1992 Aardbeving Limburg     500   5
1993 Bijlmerramp   400  30
1994 Wateroverlast Limburg  4.500   25
1995 Wateroverlast Zuid- en Oost-Nederland       15.000    90
1998 Wateroverlast ZW- en NO-Nederland      25.000   450
1998  Orkaan Lenny  2.000   200
2000 Vuurwerkramp Enschede  2.000   300
2001  Mond-en-klauwzeer  2.500    25
2003 Wateroverlast Noord-Limburg    300   5
2003 Vogelpest  1.000   40
2007 Bommeler- en Tielerwaard (apachehelikopter)  7.500   30

(*) in miljoenen 
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melerwaard, de vogelgriep en de 
orkaan Lenny op Sint Maarten 
en Saba), vuur (de Bijlmerramp, 
de vuurwerkramp en de café-
brand in Volendam) en aarde 
(dijkdoorbraak Wilnis, uitbraak 
mond-en-klauwzeer en de aard-

beving in Limburg). “De schade 
van die laatste calamiteit, de 
aardbeving bij Roermond, is 
toendertijd helemaal door het 
Verbond van Verzekeraars 
betaald, terwijl het een niet-ver-
zekerde schade betrof”, vertelt 

Westerhof die er tot slot aan toe-
voegt dat hij de dijkdoorbraak in 
Wilnis niet in zijn staatje heeft 
opgenomen, “omdat het uitein-
delijk wel meeviel en de schade 
beperkt bleef tot zo’n twee mil-
joen”. ■

Consument als alliantiepartner

De zorg moet goedkoper. Dat staat intussen bij vrijwel alle spelers in 
de zorgsector buiten kijf. Grote vraag is: hoe? Volgens Atos Consulting 
ligt de sleutel niet alleen bij veranderingen op de zorginkoopmarkt, 
maar (vooral ook) bij de actieve rol van de consument.

I
n het rapport ‘De zorgmarkt 
in 2020’ schrijft Atos dat de 
consument een belangrijke 
(maar ook onvoorspelbare) 

alliantiepartner kan worden. 
Verenigd in grote collectiviteiten 
kan de consument, mits hij daar-
toe in staat wordt gesteld, bij-
voorbeeld transparantie afdwin-
gen door zelf prijs- en 
prestatieafspraken met zorgaan-
bieders te maken en de adminis-

tratie ervan over te laten aan 
zorgverzekeraars. “Die rol van de 
consument wordt in de huidige 
discussie over het zorgstelsel nog 
niet of nauwelijks gehoord”, 
aldus Leo Wildeman, partner 
van Atos Consulting. “Hoe gro-
ter de eigen bijdrage van consu-
menten aan de zorgt wordt, hoe 
kritischer ze zullen gaan kijken 
naar de aanbieder waarvan ze de 
zorg willen afnemen.”

Scenario’s
In het rapport heeft Atos met de 
input van bestuurders van zie-
kenhuizen en zorgverzekeraars 
de belangrijkste trends in de 
zorgmarkt in kaart gebracht en 
in vier scenario’s beschreven hoe 
de zorgmarkt er in 2020 kan uit-
zien. De scenario’s variëren van 
veel marktwerking tot aan een 
‘geleide economie’ (waarbij de 
overheid een sterke stempel drukt 
op het zorgaanbod). In ieder sce-
nario wordt beschreven welke 
samenwerkingsvormen wel en 
geen zin hebben en welke rol is 
weggelegd voor de consument. ■

>
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Verzekeraars aan de slag met keurmerk

“Het is fijn om te horen wat we allemaal moeten doen om het 
Keurmerk Klantgericht Verzekeren te verdienen. Wij willen dat 
keurmerk graag hebben en zijn nu druk bezig met de voorbereidingen.” 
Het is zomaar een reactie van één van de aanwezigen op de 
Informatiebijeenkomst Keurmerk Klantgericht Verzekeren, die de 
Stichting toetsing verzekeraars (Stv) deze maand organiseerde.

D
e Stv had het niet beter 
kunnen plannen. De 
zaal zat bomvol, met 
zo’n 120 vertegenwoor-

digers van 43 verzekeringsmaat-
schappijen, en getuige de hoeveel-
heid vragen, mag de 
informatiebijeenkomst een schot 
in de roos worden genoemd. Of, 
zoals Verbondsdirecteur Leo De 
Boer het plastisch uitdrukte: “We 
zitten met de benen in onze nek in 
deze zaal en daar ben ik eigenlijk 
ontzettend blij mee. We hebben 
het hier over een eerste keurmerk 
voor verzekeraars in Europa en 

hoewel de aanleiding waarom we 
tot dit keurmerk zijn gekomen 
jammer is, vind ik de belangstel-
ling overweldigend. De klacht die 
wij bij het Verbond nog wel eens 
horen, is dat een kleine groep het 
voor de rest verziekt. Nu ligt er 
een kans om jezelf in het zonnetje 
te zetten en je te onderscheiden. 
Dat past helemaal in het kader 
van VerzekeraarsVernieuwen, dus 
ik zou zeggen: grijp die kans!”

Onafhankelijkheid
Bij de opening van de bijeenkomst 
had Stv-voorzitter Ieke van den 

De meest gestelde vragen ...

De aanwezige verzekeraars bleken 

naast de achtergrond van het keur-

merk vooral ook in de feiten geïn-

teresseerd. Wat is de doorlooptijd 

van het hele proces? Oftewel, hoe 

lang duurt het als een verzekeraar 

zijn belangstelling heeft getoond 

tot het moment dat hij het keur-

merk in huis heeft?

“Zo kort mogelijk”, grapte voor-

malig projectdirecteur Pennink, 

“maar als de zogenoemde startbij-

eenkomst eenmaal achter de rug 

is, kan het misschien wel binnen 

een maand geregeld zijn. Al met al 

kan het hele beoordelingstraject in 

twee maanden rond zijn.”

Een ander wilde graag weten wat 

hét moment is voor de startbijeen-

komst: als je helemaal klaar bent 

of juist eerder om nog wat puntjes 

op de i te kunnen zetten?

Pennink: “De startbijeenkomst is 

letterlijk bedoeld als  startschot. 

Daar worden concrete werkafspra-

ken gemaakt welke informatie 

wanneer wordt geleverd en wan-

neer de audits kunnen plaatsvin-

den. Je hoeft dan als verzekeraar 

nog niet alles klaar te hebben, 

maar je moet wel zover zijn dat we 

tot afspraken kunnen komen wan-

neer de controle kan plaatsvin-

den.”

Dat antwoord leidde tot een ver-

volgvraag van iemand die zich 

afvroeg of de checklist niet eerder 

kan worden afgegeven, zodat een 

te keuren verzekeraar simpelweg 

kan afvinken wat hij goed doet en 

wat nog verbetering behoeft. De 

Stv zegde daarop toe de checklist 

op haar website te plaatsen.

Dé hamvraag kwam aan het einde: 

hoe beginnen jullie? Welke verze-

keraar krijgt straks de eer de eerste 

te zijn: een grote, een kleine? 

“Groot, klein, dik, dun, het maakt 

ons niet uit”, aldus Pennink. “We 

beoordelen gewoon in chronologi-

sche volgorde: wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt. Overigens wil 

dat niet zeggen dat de eerste ook 

de meel in de zakken mag doen. In 

het najaar hopen we in een geza-

menlijke bijeenkomst de eerste 

keurmerken uit te reiken. Het keur-

merk is namelijk geen keurslijf, 

maar wat ons betreft al helemaal 

geen wedstrijd!”

Burg al even stilgestaan bij het 
belang van het keurmerk voor 
consumenten. “Toen ik werd 
gepolst voor het voorzitterschap, 
dacht ik: daar moet ik heel goed 
over nadenken, want is dit geen 
wassen neus, een pr-operatie voor 
de bühne? Ik ben er echter heel 
snel achtergekomen dat het keur-
merk geen fakeoperatie is. We 
kunnen het niet vaak genoeg 
benadrukken, maar de Stv is een 
onafhankelijke stichting met een 
onafhankelijk bestuur.”
Het Keurmerk Klantgericht Ver-
zekeren is een initiatief van het 
Verbond, maar eind 2009 overge-
dragen aan de Stv. “Wij kunnen 
het simpelweg niet uitvoeren. Dat 
zou ook niet goed zijn. Het is mis-
schien niet altijd gunstig, maar wij 
hebben onze peuter nu alvast uit-
gehuwelijkt.” De Boer benadrukte 
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V.l.n.r.: de nieuwe Stv-directeur Ron van 
Kesteren, Verbondsdirecteur Leo De Boer en 
Stv-voorzitter Ieke van den Burg

daarbij wel dat het keurmerk geldt 
voor de verzekeraar als organisa-
tie. “Dus niet voor de beste inboe-
del- of de beste autoverzekering, 
maar voor de totale organisatie.”

Thema’s en normen
Voormalig projectdirecteur John 
Pennink ging op zijn beurt vooral 
in op de inhoud van het keur-
merk en gaf de thema’s en nor-
men prijs. Zo kent het keurmerk 
vijf thema’s:
1.  heldere informatie en voorlich-

ting;
2.  zorgvuldige en voortvarende 

dienstverlening;
3. goede bereikbaarheid;

4.  klanttevredenheid(sonder zoek);
5.  kwaliteitsbeleid en kwaliteits-

management
en veertien normen. Over die 
laatste kon Pennink weinig kwijt, 
want “het zijn open normen en 
het is dus helemaal aan u hoe ze 
worden ingevuld”. De laatste 
woorden van Penninks inleiding 
kwamen pas veel later, want de 
aanwezige verzekeraars konden 
hun vragen niet langer ophouden 
(zie kader op pagina 12), maar 
nog net voor het einde kon hij de 
geïnteresseerde verzekeraars mee-
geven dat “de Stv in 2010 ten 
minste 25 keurmerken hoopt uit 
te reiken”. ■

Zorgverzekeraars intensiveren 
fraudeaanpak

Meer en meer aandacht voor een adequate fraudeaanpak: het is niet 
alleen een speerpunt van het Verbond, maar ook van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN). Uit een inventarisatie blijkt dat zorgverzekeraars 
vorig jaar door een effectief controle- en fraudebeleid 184,5 miljoen 
euro hebben bespaard – voor een bedrag van 7,5 miljoen ging het om 
opzettelijk onjuiste declaraties.

T
ijdens de Platformdag 
Fraudecoördinatoren die 
het Verbond in november 
organiseerde, liet ZN al 

doorschemeren de aandacht voor 
fraude te intensiveren. Uit de 
jaarlijkse cijfers blijkt dat dat 
beleid zijn vruchten afwerpt: 
door een effectief controle- en 
fraudebeleid werden vorig jaar 
383 fraudegevallen vastgesteld. 
Minder dan in 2008 (392), maar 
het geldbedrag was wel een stuk 
hoger. Het gemiddelde fraudebe-
drag nam zelfs met elf procent 
toe tot 19.540 euro.
Van de 184,5 miljoen euro die 
zorgverzekeraars in totaal 
bespaarden, ging het bij 177 mil-

joen euro om onterechte declara-
ties, bijvoorbeeld omdat de pres-
taties al in een andere vorm 
waren ingediend. Of dat opzet-
telijk gebeurde, kon echter niet 
worden vastgesteld. Daarom gaat 
het bij deze nota’s niet om fraude. 
Bij de overige 7,5 miljoen (vorig 
jaar: 7 miljoen) was dat wel het 
geval.
Uit de inventarisatie blijkt verder 
dat het grootste deel van de opge-
spoorde fraude (veertig procent) 
werd gepleegd door derden en 
dan met name door bemidde-
lingsbureaus van Persoonsge-
bonden Budgetten (PGB’s). Op 
de tweede plek staan zorgaanbie-
ders (37 procent). Verzekerden 

waren ‘slechts’ voor zestien pro-
cent van het gedetecteerde frau-
debedrag verantwoordelijk en bij 
de overige zeven procent ging het 
om interne fraude.

Nog meer besparen
Om in de toekomst nog meer te 
kunnen besparen, is ZN onder 
meer gestart met het programma 
Samenwerken aan Controles en 
Fraudebeheersing.
Doel is controleprocessen in de 
keten te optimaliseren (efficiën-
ter, effectiever en tegen lagere 
kosten), administratieve lasten 
terug te dringen én de relatie 
structureel naar fraudebeheer-
sing te leggen. De brancheorga-
nisatie wil binnen dit programma 
met veel relevante partijen 
samenwerken, waaronder NVZ 
Vereniging van Ziekenhuizen, de 
Nederlandse Zorgautoriteit en 
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. ■
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Dagelijks drie forse ongevallen 
op de weg

Iedere dag veroorzaken gemiddeld drie auto-
mobilisten een fors ongeval, waarbij de WA-schade 
op minimaal 50.000 euro uitkomt. Uit cijfers van 
het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat 
iedere automobilist – zowel jong als oud – bij zo’n 
ongeval betrokken kan raken, al hebben leaserijders 
de meeste kans op ernstige ongelukken. “Niet 
omdat zij roekelozer rijden, maar omdat ze nou 
eenmaal het meest op de weg zitten”, aldus 
statisticus Evert van Steenbergen.

V
erkeersongevallen zijn aan de orde van de 
dag in Nederland. Dagelijks noteren ver-
zekeraars zo’n duizend WA-schaden. Bij 
de meeste daarvan blijft de schade redelijk 

binnen de perken, maar helaas vinden er dagelijks 
gemiddeld ook drie forse ongevallen plaats waarbij 
de schade de 50.000 euro overschrijdt.
Bij het merendeel daarvan (ruim negentig procent) 
is niet alleen sprake van materiële schade, maar ook 
van letselschade. De financiële en emotionele gevol-
gen voor de slachtoffers zijn vaak groot.
Het CVS, dat over personenautogegevens van onge-
veer veertig procent van het Nederlandse wagen-

park beschikt, heeft een analyse over de jaren 2005-
2008 uitgevoerd om te kijken wat het profiel is van 
de automobilisten die forse ongevallen veroorza-
ken. “Vaak wordt gedacht dat jonge of oudere auto-
mobilisten de grootste brokkenmakers zijn, maar 
dat blijkt niet waar te zijn”, zegt Van Steenbergen. 
“Hoewel algemeen bekend is dat jonge en onerva-
ren automobilisten veel kans op een ‘gemiddeld’ 
ongeval hebben, zijn ze in de categorie ‘zware onge-
vallen’ niet oververtegenwoordigd en maken ze 
evenveel kans op een ongeval als een oudere auto-
mobilist.”
Uit de statistiek komt wel naar voren dat van alle 
automobilisten leaserijders de meeste kans hebben 
bij een fors ongeval betrokken te raken, en dan met 
name de leaserijders die jonger dan 41 of ouder dan 
50 jaar zijn.
Volgens Van Steenbergen betekent dat niet dat lea-
serijders gevaarlijk rijden. “Omdat zij ‘grootwegge-
bruikers’ zijn, is de kans dat ze bij een ongeval 
betrokken zijn, statistisch gezien nou eenmaal het 
hoogst. Wie vijf keer per dag op de weg zit, heeft 
meer kans bij een ongeval betrokken te raken dan 
wie dat één keer per dag doet.” ■
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Welke verandering zou u als 
premier meteen doorvoeren?
“Een eind maken aan de groei. 
We moeten af van de gedachte 
dat het altijd maar meer moet. 
Daarmee bedoel ik dat de over-
heid niet almaar geld moet bij-
drukken en ook moet stoppen 
met economische schijngroei. 
Veel groei creëert namelijk weer 
andere problemen, zoals op 
milieu- en op sociaal gebied. Ik 
zou inzetten op innovatie en toe 
willen naar een duurzame maat-
schappij.”

Vorige week verscheen uw 
nieuwste boek ‘Gek met geld’. 
Vanwaar dit boek?
“Allereerst omdat ik zelf regelma-
tig zit te hannesen met geld, maar 
daarnaast vanuit mijn vakinte-
resse. De laatste tien jaar is finan-
ciële psychologie als nieuw vak 
opgekomen, dat breekt met het 
model dat veel economen en 
financieel deskundigen hebben 
van ons brein. Het beeld van een 
rationeel-economische mens die 
heel bewust een product koopt, is 
namelijk niet juist. Mensen gaan 
vaak af op emoties en die emoties 
zetten hen op het verkeerde been. 
Ik probeer te laten zien hoe dat 
ook bij alledaagse geldzaken 
gebeurt. Ik zeg er stiekem bij dat 
dit boek zich dubbel en dwars 
terugverdient: wie het goed leest, 
zal zich minder makkelijk in de 
luren laten leggen!”

Welke verzekering zou u niet 
willen missen?
“De ‘huis, tuin, keuken en gara-
ge’-verzekering. Een niet 
bestaande polis, maar ik kies 
ervoor omdat mensen tegenwoor-
dig vaak vreselijk geobsedeerd zijn 
door heel buitenissige risico’s. Je 

kunt je tegenwoordig zelfs verze-
keren tegen terrorisme, maar wat 
is nou de kans dat je daarmee te 
maken krijgt? Mensen realiseren 
zich niet dat de meeste brokken 
ontstaan op plaatsen waar ze ze 
het minst verwachten: in en 
rondom het huis dus. De kans dat 
je omkomt door het toedoen van 
een familielid of buur, is veel gro-
ter dan van een vreemdeling.”

Met wie zou u een dag willen 
ruilen?
“Ik wil niet ruilen, ik heb het 
goed! Hoewel ik wel eens jaloers 
ben geweest op een neef van me, 
die een tijd in een Benedictijns 
klooster heeft gezeten. Hij moest 
heel vroeg opstaan, veel Gregori-
aanse gezangen zingen en ging 
vervolgens weer vroeg naar bed. 
Dat lijkt me voor de rust heerlijk! 
Je door niemand gek laten maken 
en voor de rest helemaal niks.”

Wat gaat u doen als u met 
pensioen gaat?
“Officieel ben ik de pensioenleef-
tijd al gepasseerd, maar omdat ik 
maar een half pensioen heb opge-
bouwd, ga ik tot mijn honderdste 
door met boeken schrijven. Gek 
met geld was mijn twintigste en 
ik ben net begonnen met het 
21ste boek over management. 
Verder verzorg ik regelmatig 
lezingen voor bedrijven en orga-
nisaties. Ik woon in Nice, maar 
reis soms wekelijks op en neer 
naar Nederland.”

Welk boek heeft u het laatst 
gelezen?
“Ik ben bezig met twee boeken 
over het politieke brein. Het een 
is van George Lakoff, het ander 
van Drew Westen. Beiden bieden 
inzicht in het proces achter poli-

tieke keuzen van mensen. Ont-
zettend interessant. De boeken 
verschenen vlak voordat Obama 
de verkiezingen won en ik denk 
dat zijn campagne er ook door is 
geïnspireerd.”

Waar ergert u zich aan?
“Aan patjepeeërs en leeghoofden 
die geobsedeerd zijn door mate-
rieel succes. De mooiste illustra-
tie daarvan vind ik de Mil-
jonairsfair.”

Wie is uw grote voorbeeld?
“Ik heb er meer, maar de hoofd-
prijs gaat naar Antoinette Hert-
senberg en Felix Meurders. Beiden 
maken goede consumentenpro-
gramma’s die een gezond tegen-
wicht bieden aan de ‘macht’ van 
het bedrijfsleven.”

Wat is het beste advies dat u 
ooit heeft gekregen?
“Een boertje zei ooit eens tegen 
me: stop je geld onder het matras. 
Helaas heb ik dat in de wind 
geslagen en mijn spaargeld in een 
verzekerde spaarregeling gestopt. 
Deze week liep-ie af en wat blijkt: 
het bedrag dat ik krijg uitge-
keerd, is nauwelijks meer dan wat 
ik heb ingelegd. Ik had beter 
moeten luisteren ...”

Wat is uw belangrijkste 
boodschap voor verzekeraars?
“Draai de klok dertig jaar terug. 
De verzakelijking, rationalisering 
en digitalisering zijn veel te snel en 
te ver gegaan. Het is niet voor niets 
dat mensen erg wantrouwend zijn. 
Vroeger gingen ze naar een bak-
stenen kantoortje, waar een 
meneer achter de balie je precies 
kon vertellen wat je moest doen. Ik 
zou zeggen: leve de bakstenen en 
weg met de wolkenkrabbers.” ■

Jaap van Ginneken, massapsycholoog
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Rome

“Moet je komen kijken ...”, klinkt het enigszins 

benauwd uit de mond van mijn lief.

“Ik heb op Google Earth ons appartement in Rome 

gevonden.”

Ik kruip naast hem achter de computer. We zien een 

morsige, donkere steeg met een stalen hek, prikkel-

draad, en daarachter een gebouwtje dat met de gele 

gevel ons appartement Miranda zou kunnen herber-

gen, maar dat evengoed de ontmoetingsplaats voor 

de plaatselijke maffia kan wezen.

“Lekker is dat”, zegt lief.

“Ja, dat krijg je met lowbudget.” Bezorgd kijken we 

naar de locatie.

Bij aankomst is het allemaal nog een graadje erger.

Blaffende honden rennen ons tegemoet. Ik bevries in 

doodsangst. Wil dan, met de kracht en souplesse die 

over je komt na een stevige adrenalinestoot, over het 

hek klimmen.

“Ze doen niets, ze doen niets”, bezweert lief, die de 

honden, woest naar ze zwaaiend met de koffers, op 

afstand houdt.

We vluchten de ingang van Miranda in. Het trappenhuis 

ruikt naar rattengif. Een Indisch uitziende man komt de 

trap afgelopen met een emmer, hij heeft plastic hand-

schoenen aan. Met de natte plastic handschoenen wijst 

hij in de richting van het kantoortje. Daar komt een 

tweede man aangestommeld, hij steunt op twee kruk-

ken en spreekt nauwelijks Engels. Zijn wijde jogging-

broek zit onder de vlekken en is gescheurd bij het kruis. 

De man neemt onze paspoorten aan en overhandigt de 

sleutel, hij verspreidt een verpestende stank. Een meng-

sel van urine, stront, gif en ingedroogd zweet. Vermoe-

delijk kan hij zich – vanwege die krukken – niet goed 

wassen, al ruikt de schoonmaker, die ons voorgaat ons 

appartementje in, nog erger.

“De kookplaat doet het niet. De lamp is kapot. We 

hebben maar twee netten, en het balkon kijkt uit op 

een blinde muur”, somt mijn lief droefgeestig op.

“O, en er is geen bestek.”

Ik probeer te reageren met de opgewektheid van een 

Hollandse kampeerder, maar besef dat ik verpest ben 

door de luxe hotels en vriendelijk charmante pensions 

uit het verleden. Bevangen door smetvrees drentelen 

we ons voorlopig huisje door.

“Wat stonken die mannen”, huivert mijn lief.

Ik wil het graag ontkennen, maar de lucht hangt nog 

in mijn neus.

“Zullen we maar snel naar buiten?”

Zodra we de straat uit zijn (we lopen langs een muur-

schildering van kakkerlakken, bidsprinkhanen en 

kevers ‘zeker naar leven getekend’), de hoek om zijn 

en de bevrijdende M van Metro zien, ontvangt Rome 

ons met de gulle warmte die we gewend zijn van de 

eerste keer, toen we er maar één dag in konden door-

brengen. Het wordt een mooie dag en we stellen de 

terugkeer naar het vreeswekkende Miranda zo lang 

mogelijk uit. Het wordt donker. De voeten zijn krank-

zinnig opgezwollen. “We moeten terug”, zegt mijn 

man somber, “we zullen moeten slapen.”

Een halfuur later lost het raadsel van de verdwenen 

honden zich op; ze ontbraken in de steeg toen we 

vertrokken, en blijken opgesloten op het hoge, met 

stalen platen afgeschermde balkon van het pand naast 

het onze. In de bunker van metaal klinkt hun geblaf 

extreem hol en schalt met luide echo’s over de daken: 

“Bow-wow-wow! BOW-HOW-HOW!”

“Ik ruik poep”, zegt mijn man.

De twee mannen moeten tijdens onze afwezigheid de 

kamer zijn binnengeweest. Klopt. Ineens staat er een 

waterkoker. En er is ook een nieuwe lamp ingedraaid. 

Hun geur moet nog wat zijn blijven hangen.

BOW-WOW-WOW!

“Mi-aaaauw!”, roep ik kinderachtig.

We zappen van net a naar net b. Het is drie uur 

’s nachts. De honden zijn nog fris. Op net a heeft een 

menigte mensen zich op het plein voor de St. Pieter 

verzameld. Komen ze protesteren vanwege de schan-

dalen in de kerk? Het zal wel niet.

“Rome kan er niets aan doen”, zeg ik en spuit parfum 

door de kamer.

Er zal geen verzekering op aan te spreken zijn, hoe 

kaart je het aan: onze beheerders geurden onwel-

riekend? Honden blaften? En waarom doet de kerk 

niets aan haar misstanden?

Nee.

De wereld is.

Manon Uphoff

© Manon Uphoff , Utrecht
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