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PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Sedgwick

Productaansprakelijkheidsteam 
is van alle markten thuis

Heb je het over productaansprakelijkheid, dan is de kans groot dat de naam Tef Tevonderen op enig moment valt. Tef 
werkt inmiddels al 25 jaar als productaansprakelijkheidsexpert bij Sedgwick en diens rechtsvoorgangers, zou eigenlijk al 
met pensioen mogen, maar geniet zo van zijn werk dat hij zich nog dagelijks inzet. Samen met collega’s Sanne Vehof en 
Floris Kea vormt hij het team dat alle productaansprakelijkheidsschades en recall zaken oppakt.

Als afgestudeerd bioloog ging Tef aanvankelijk het onder-

wijs in, maar switchte zo’n 30 jaar geleden naar een in het 

toenmalige Amsterdamse assurantiebeursgebouw geves-

tigde assurantie vakopleiding, waar hij een directeurspositie 

bekleedde. Ondertussen studeerde hij ook af als jurist. Vanaf 

dat moment is het balletje gaan rollen en vond Tef zijn plekje 

in de productaansprakelijkheid. Een nichemarkt binnen het 

expertisevak waarin hij nu nog steeds werkzaam is. 

Sanne werkt sinds september 2019 bij Sedgwick als pro-

ductaansprakelijkheidsexpert. Daarnaast is ze nu ruim een 

jaar Practice Leader Construction, Engineering en Liability 

en houdt ze zich dus naast de inhoudelijke kant ook bezig 

met commercie. Voor zij bij Sedgwick in dienst trad was zij 

schadebehandelaar bij zowel een verzekeraar als een ma-

kelaar. En ook zij volgde een rechtenstudie. Zij studeerde in 

2013 af. 

Floris is de nieuwste loot aan de stam. Hij maakt sinds mei 

2021 deel uit van het team. Floris heeft net als de twee an-

deren een juridische achtergrond. Met deze kennis en zijn 

werkervaring als medewerker regres bij een verzekerings-

makelaar kreeg hij de kans om deze nichemarkt in te gaan. 

Ook al behandelt hij inmiddels zijn eigen dossiers, hij is nog 

volop in de leer bij Tef. Want het werk is zo complex dat je het 

vak met name leert door het te doen. En door je te laten be-

geleiden door een ervaren expert die de fijne kneepjes van 

het vak beheerst. Gelukkig maakt Tef nog geen aanstalten 

om achter de geraniums te gaan zitten. Hij heeft het nog te 

veel naar zijn zin bij Sedgwick. 

Te leuk om met pensioen te gaan
Het werk dat zij gedrieën doen is dus leuk genoeg om niet 

met pensioen te willen. Wat het werk dan precies inhoudt? 

Tef: “Wij worden – veelal door verzekeraars of grote make-

laars – ingeschakeld wanneer een klant aansprakelijk is ge-

steld door een zakelijke partij. Als een product van de klant 

schade heeft toegebracht aan een product van een ander is 

er namelijk mogelijk dekking vanuit de AVB. Het is dan aan 

ons om de aard, oorzaak en omvang van de schade vast te 

stellen en dus zien te achterhalen wat er exact is gebeurd. 

Bij het toedrachtsonderzoek gaan we bijvoorbeeld na wat 

voor product er is geleverd, aan welke eisen dat product had 

moeten voldoen, hoeveel er is geleverd, wat het vermeende 

gebrek precies is, enzovoort. Dat onderzoek vatten we sa-

men in een gedetailleerd rapport: een feitenverslag van de 

technische zaken waaruit blijkt of het geleverde product dat 

beweerdelijk schade heeft veroorzaakt inderdaad gebreken 

vertoonde en of er sprake is van een causaal verband met 

de geclaimde schade. Ook worden de relevante details van 

het contract, op basis waarvan de gewraakte levering plaats-

vond, in kaart gebracht. Het is aan de hand van dat rapport 

dat onze opdrachtgever kan vaststellen of er polisdekking is 

en zo ja, of er sprake is van aansprakelijkheid.” 

Goede communicatieve vaardigheden
“Bij het onderzoek passen wij hoor en wederhoor toe en ver-

voegen ons dus bij verzekerde en de wederpartij om vragen 

te stellen”, vult Sanne aan. “Vaak hebben de betrokken partij-

en een langlopende zakelijke of commerciële relatie. Je kan 

je voorstellen dat zo’n relatie na een incident onder druk zou 

kunnen komen te staan. Daar moeten we dus altijd rekening 

mee houden in de manier waarop we communiceren en de 

wederpartij bejegenen. Naast de oorzaak, stellen we ook de 

omvang en de hoogte van de schade vast. We krijgen claims 

ingestuurd en controleren of de onderbouwing correct is. 

Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat bepaal-

de onderdelen van de schade op een aansprakelijkheidsver-

zekering voor bedrijven (AVB) niet gedekt zijn. Zo is het ge-

leverde product van verzekerde dat de schade veroorzaakt 

heeft op een AVB vrijwel altijd van dekking uitgesloten. Dat 

moeten we dan ook apart rapporteren. Op een zogenoemde 

‘stand-alone’ recall- of CPI-polis kan het geleverde product 

overigens wél zijn meeverzekerd. Een belangrijk onderdeel 

van het onderzoek is de traceability, oftewel de traceerbaar-

heid.  Wij moeten nagaan of het product dat vermeend niet 

in orde is, ook daadwerkelijk is gebruikt als grondstof voor of 

onderdeel van het product dat wederpartij claimt en of de 

hoeveelheden correct zijn. 

Complexe zaken
Zo klinkt het misschien wel erg rechttoe rechtaan, maar een 

aansprakelijkheidsschade kan heel gecompliceerd worden. 

Vooral als er grote belangen spelen, bijvoorbeeld als een 

directeur ook de eigenaar is en er dus emotioneel bij be-

trokken is. Ondernemers vrezen vaak voor hun vermogen, 

commerciële belangen of hun reputatie. De complexiteit zit 

soms ook in het feit dat de wederpartij vaak deel uitmaakt 

van een leveringsketen en dat de wederpartij op haar beurt 

weer claims van klanten heeft gekregen, die zij eveneens 

op de verzekerde wil verhalen. Met die spanningen moet 

je goed kunnen omgaan. Daarnaast is er ook vaak sprake 

van informatie die door de wederpartij als ‘bedrijfsgeheim’ 

wordt aangemerkt, zoals kostprijscalculaties van haar pro-

ducten. Wederpartijen zijn in zo’n geval lang niet altijd ge-

negen om ons die informatie te verstrekken, terwijl wij de 

informatie wel nodig hebben om ons werk te kunnen doen. 

Het vereist soms echt overtuigingskracht en sociale vaardig-

heden om hen toch zover te krijgen dat ze informatie willen 

delen en soms moeten we daarvoor ook eerst een zogehe-

ten Non Disclosure Agreement (NDA) ondertekenen. Wat 

het nog lastiger maakt is dat de wederpartij soms informatie 

wil vernietigen, bijvoorbeeld omdat opgeslagen afgekeurde 

producten in de weg staan of omdat de opslagkosten te 

veel oplopen. Die tijdsdruk maakt het werk soms extra las-

tig, maar uiteindelijk gaat het erom dat alle partijen erop 

moeten kunnen vertrouwen dat Sedgwick op een veilige en 

integere manier met hun informatie omgaat.”

Floris Kea (l.), Tef Tevonderen (m.) en Sanne Vehof (r.) vormen samen het team dat alle productaansprakelijkheidsschades en recall zaken oppakt.

Het werk van een aansprakelijk-
heidsexpert kan behoorlijk 
uitdagend zijn

Van alle markten thuis
Het werk van een aansprakelijkheidsexpert kan dus be-

hoorlijk uitdagend zijn. En dat gaat het team goed af. Tef: 

“Aansprakelijkheid is een heel breed begrip. Je kan het ene 

moment bij een boer staan en het andere moment bij een 

multinational. Wij moeten dus eigenlijk van alle markten 

thuis zijn en brede kennis hebben. Natuurlijk kunnen we 

onze toevlucht zoeken bij collega’s met bijvoorbeeld speci-

fieke technische of chemische kennis, of bij gespecialiseerde 

onderzoeksbureaus, maar het is wel belangrijk dat je breed 

geïnteresseerd bent. En dat je de belangen van alle partij-

en onderkent en alle neuzen dezelfde kant op krijgt.  Wat 

dat betreft proberen we een meerwaarde te leveren, want 

uiteindelijk is het doel het probleem voor betrokkenen de 
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wereld uit te helpen, zelfs al komt de verzekeraar tot de con-

clusie dat er voor haar geen rol is weggelegd.” 

Inmiddels is gebleken dat Tef daar goed in is. Soms wordt 

een probleem ook opgelost door te schikken, bijvoorbeeld 

als niet duidelijk is of de verzekerde wel aansprakelijk is of 

als er allerlei onduidelijkheden zijn over de causaliteit. “Onze 

wereld is natuurlijk niet zwart-wit”, licht Sanne toe. “Er is 

soms onduidelijkheid over de toedracht. Waarom partijen 

dan toch schikken? Stel dat men gaat procederen en de toe-

dracht is niet duidelijk, wat dan? Daarom sparren wij als pro-

ductaansprakelijkheidsexpert ook wel eens met onze op-

drachtgever over de vraag wat een gerechtelijke uitspraak 

eventueel zou kunnen zijn. Hoe zit het met het bewijs, wat 

zou de tegenpartij voor argumenten kunnen aandragen om 

zijn gelijk te halen, kunnen we iets betwisten, wat hebben 

we daarvoor in handen? Ook vanuit die insteek moeten we 

af en toe redeneren.” 

Eigen schuld
Floris: “En soms is er ook sprake van de zogenaamde ‘eigen 

schuld’. Als je een product ontvangt behoor je als onderne-

mer te controleren of dit aan de eisen voldoet. Soms echter 

kan je iets alleen maar achterhalen met heel ingewikkelde 

onderzoekstechnieken. Is dat het geval, dan kan je een klant 

niet verwijten dat hij het product niet op alle kwaliteitseisen 

heeft gecontroleerd. Maar als het heel evident is dat een pro-

duct niet in orde is en de wederpartij heeft het toch gebruikt 

waardoor er schade is ontstaan, dan is er sprake van eigen 

schuld. Eigen schuld betekent soms gedeeltelijk je eigen 

schade dragen. Door partijen duidelijk te maken dat zij ook 

zelf schuld kunnen hebben managen wij verwachtingen.”

Sanne geeft aan dat zij partijen daarnaast ook uitlegt hoe 

zij in de toekomst problemen kunnen voorkomen. “Onlangs 

was er een zaak waarbij de wederpartij al met haar klant had 

geschikt voordat zij verzekerde aansprakelijk stelde. Weder-

partij kwam met haar klant een Non Disclosure Agreement 

overeen. Daardoor kon zij helaas niet alle informatie aanle-

veren die Sedgwick nodig had. Vanuit commerciële over-

wegingen is het wel begrijpelijk dat een bedrijf zoiets doet, 

maar het bedrijf kan daardoor wel een deel van zijn vergoe-

ding mislopen. Daarom is het zo belangrijk dat partijen die 

schade hebben dit direct melden bij hun verzekeraar. Hoe 

eerder wij erbij betrokken zijn, des te beter.”

Heldere rapportages
De lat ligt hoog voor Sanne en Floris als het gaat om het 

overnemen van de rol van Tef. Gelukkig zijn ze beiden kun-

dig opgeleid en met name in de beginjaren van hun carrière 

intensief begeleid. Floris werkt, na een jaar in opleiding bij 

Tef, nu al zo goed als zelfstandig en pakt alle algemene aan-

sprakelijkheidszaken alleen op. De wat grotere, complexere 

zaken gaan nog wel in overleg met Tef, maar Floris neemt 

dan wel de leiding. Floris: “Tef is een goede sparringpartner. 

Naar mijn mening kan je het vak ook het beste leren door 

het te doen. Ik heb in het afgelopen jaar veel geleerd. De ma-

nier van rapporteren die door Sedgwick gehanteerd wordt 

was voor mij helemaal nieuw. Als er bijvoorbeeld geproce-

deerd gaat worden, gebruiken advocaten de informatie die 

wij verzameld hebben. Rapportages moeten dus helder, 

transparant en met bewijsstukken onderbouwd zijn.” 

Verontreinigd sesamzaad
De experts in Nederland die complexe productaanspra-

kelijkheid en recall doen zijn op twee handen te tellen. Tef 

schetst een casus die laat zien wat de reikwijdte kan zijn 

waar Sedgwick mee van doen heeft. 

“We hadden een geval waarbij sesamzaad geleverd is. We 

mogen erover vertellen want de schade is twee jaar geleden 

ook uitvoerig in de pers geweest. Het ging om sesamzaad 

waar een chemische stof in zat die er niet in had mogen zit-

ten: ethyleenoxide, een stof die gebruikt wordt om de mi-

crobiologische kwaliteit te verbeteren. Het gebruik daarvan 

is echter verboden in de EU. Het bleek dat bijna al het uit 

India afkomstige sesamzaad dat in EU geleverd werd die 

stof bevatte. Er waren verschillende importeurs; wij kregen 

de opdracht van de verzekeraar van een van de importeurs. 

Onze wereld is natuurlijk niet zwart-wit. De leverancier had 

het zaad aan tientallen klanten geleverd. Die klanten maak-

ten daar allerlei producten van, waaronder zadenmixen. Die 

mixen werden weer geleverd aan broodproducenten die 

op hun beurt brood aan de supermarkt leverden. Je ziet dat 

er sprake is van een lange keten. Alle partijen in die keten 

ontvingen klachten over hetzelfde probleem. Uiteindelijk 

hadden we te maken met honderden claimanten in binnen- 

en buitenland. Er ontstond een enorme inktvlek van een 

probleem dat veroorzaakt werd door één enkele grondstof. 

Wij moesten niet alleen de primaire, maar echt alle schade-

claims beoordelen en moesten dus ook de hele traceability 

nagaan. Je kan je voorstellen dat zoiets heel ingewikkeld 

is. We kregen uiteraard ook te maken met andere schade-

experts, zowel in Nederland als in het buitenland. Want die 

werden door claimanten ingeschakeld. 

Als er meerdere experts bij betrokken zijn proberen we 

vaak gezamenlijk informatie te verkrijgen en samen tot een 

schadevaststelling te komen. Het is immers handiger om de 

schade gezamenlijk vast te stellen in plaats van achteraf met 

elkaar in de clinch te gaan over de omvang van de schade.” 

“Juist in zo’n situatie waarbij een NDA is getekend voordat 

alle partijen alle informatie hebben, is dat belangrijk”, ver-

volgt Floris. “En ook om te voorkomen dat klanten meerdere 

keren dezelfde informatie naar verschillende mensen moe-

ten sturen. Dat scheelt ons tijd. En je voorkomt discussies 

achteraf die ook nog eens heel veel tijd en dus geld kosten.” 

Internationaal werken 
Vanuit Nederland wordt veel geëxporteerd. Het productaan-

sprakelijkheidsteam werkt dan ook internationaal. “Omdat 

Tef Tevonderen heeft al enorm veel vlieguren gemaakt. Nu is het zaak dat Sanne en Floris er evenveel krijgen.

het merendeel van onze klanten in het buitenland zit is de 

voertaal vaak Engels”, licht Floris toe. “Als een zaak echt heel 

ingewikkeld wordt, schakelen we vaak een lokale expert van 

ons internationale netwerk in dat verspreid is over zo’n 70 

landen. Maar we moeten zelf ook regelmatig naar het bui-

tenland om daar dingen te bekijken of te overleggen. Zo 

heb ik al een flink aantal spectaculaire buitenlandse reizen 

gemaakt naar België en Zuid-Duitsland”, grapt Floris. “Ach 

ja, je moet ergens beginnen. Tef daarentegen is wel echt op 

exotische plekken geweest. Dat ligt voor mij hopelijk ook 

nog in het verschiet.” 

Sanne heeft al flink wat ervaring opgedaan en Floris heeft 

inmiddels ook een aardige leercurve kunnen maken. Hij ont-

wikkelt zich zienderogen in de manier waarop hij de beno-

digde informatie vergaart en in de omgang met partijen in 

gevoelige situaties, met dank aan Tef als vraagbaak en spar-

ringpartner. Goed voorbeeld doet goed volgen. Tef heeft al 

enorm veel vlieguren gemaakt. Hij loopt immers al zo’n 20 

jaar voor op Sanne en Floris. Nu is het zaak dat zij er evenveel 

krijgen. <

Onze wereld is niet zwart-wit


