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BRBS Recycling start pilot afvalbrandpreventie met verzekeraars 
   
Zaltbommel— 2 maart 2021 — In samenwerking met BRBS Recycling, Burghgraef & van Tiel Risico-
inspecties, Oodit Platform B.V., SAA Verzekeringen B.V. en Scharenborg bedrijfsverzekeraars start 
vandaag een uitgebreide pilot die tot doel heeft om alle afval- en recyclingbedrijven volgens een 
transparante en realistische methodiek verzekerd te krijgen en houden daar waar het brandschade 
betreft. Kernwoorden van deze pilot zijn risico-inspectie, brandpreventie en maatwerk. 
 
Uniek samenwerkingsverband 
Het ketensamenwerkingsverband tussen afval- en recyclingbedrijven, verzekeraars, tussenpersonen 
en risico-inspecteurs gaat de pilotbedrijven inspecteren en de uitkomsten hiervan verwerken in het 
Oodit Preventie-platform.  In samenwerking met Burghgraef is een specifieke recycling & afvalbrand 
module ingericht. Dit digitale platform geeft per locatie van de deelnemende afval- en 
recyclingbedrijven een actueel en helder inzicht in de brandrisico’s en laat zien hoe deze permanent 
of periodiek zijn te monitoren om de kans op brandschade zo veel als mogelijk te elimineren, welke 
functionaris hiervoor verantwoordelijk is en wie dit gaat afhandelen en geeft uiteindelijk een melding 
wanneer dit is afgehandeld. Deze methodiek maakt het voor verzekeraars mogelijk om daar waar 
nodig tussentijds sturing te geven en een maatwerkpolis en dito premie aan te bieden. Een situatie 
die uitgaat van een positieve agenda en waarbij investeringen in brandpreventie eenvoudig 
terugverdiend kunnen worden door een lage(re) verzekeringspremie en niet in de laatste plaats het 
verzekerbaar houden of krijgen van het bedrijf. Uiteindelijk is de doelstelling dat het platform 
beschikbaar is voor de gehele sector. 
 
Branche neemt zelf verantwoordelijkheid 
De pilot wordt uitgevoerd door 7 afval- en recyclingbedrijven uit de geleding van BRBS Recycling die 
gedurende een periode van 7 maanden de beschikking krijgen over het Preventie-platform Oodit.  
Naast betere en betaalbaardere verzekerbaarheid is de verwachting dat het gebruik van het platform 
tevens meewerkt aan het verbeteren van het imago van de afval- en recyclingbranche richting de 
politieke en publieke opinie. De branche neemt immers zelf het initiatief om door risicomonitoring- 
en beperking het aantal afvalbranden nog verder te verminderen en eventuele maatschappelijke 
kosten tot een minimum te beperken. 
 
Oorzaak van afvalbranden wegnemen 
De pilot moet ook een objectief inzicht geven in het aantal (bijna) afvalbranden dat jaarlijks ontstaat 
en de oorzaak hiervan. Het is bekend dat Lithium-Ion batterijen in het afval in de afgelopen jaren 
steeds vaker als bron van ontsteking werden aangemerkt, deze pilot kan helpen om het afvalbeleid 
hierop aan te passen. 

### 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
BRBS Recycling – Otto Friebel 
Telefoonnummer: +31 6 82710980 / +31 418 68 48 78 
E-mail: o.friebel@brbs.nl / info@brbs.nl  
Voor meer informatie over BRBS Recycling: www.brbs.nl  

mailto:o.friebel@brbs.nl
mailto:info@brbs.nl
http://www.brbs.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
Over de partners in deze pilot: 
Over BRBS Recycling 
BRBS Recycling is de branchevereniging voor bedrijven die puin breken, afval sorteren, recyclen en 
bewerken tot nieuwe grondstoffen. BRBS Recycling is opgericht in 1980 en vertegenwoordigt een 
breed deel van de Nederlandse recyclingbranche. De 60 leden van BRBS Recycling zijn verspreid over 
circa 175 locaties in heel Nederland. 
 
Over SAA Verzekeringen 
SAA Verzekeringen is een allround onafhankelijk assurantiemakelaar met focus op de sector 
recycling. Coen de Smidt, teamleider co-assurantie bij SAA Verzekeringen, is sterk betrokken bij de 
sector recycling. Hij voelde daarom de noodzaak om nieuwe verzekeraars te vinden voor de klanten 
in de recyclingindustrie, met succes. Met zijn 34 jaar ervaring in de co-assurantiemarkt heeft Coen 
een groot netwerk opgebouwd waar onze klanten van profiteren. 
 
Over Burghgraef van Tiel 
Burghgraef van Tiel is in 2004 opgericht en is ruim twee jaar geleden een samenwerking aangegaan 
met Troostwijk Groep. De onderneming kenmerkt zich door brede technische ervaring en ruime 
kennis van schadeoorzaken in vrijwel alle bedrijfstakken. Aan de hand van risico-inspecties bekijken, 
inspecteren en beoordelen risico-deskundigen alle onderdelen en processen van een bedrijf die 
potentieel schade zouden kunnen veroorzaken. 
  
Over Oodit 
Softwarespecialist Oodit, onderdeel van de Troostwijk Groep, heeft een eigen platform voor 
risicomanagement en preventie ontwikkeld. Oodit helpt organisaties om risicomanagement en 
preventie effectief en aantoonbaar naar een hoger plan te brengen. Elke stap van risico-inspectie tot 
en met preventie-opvolging wordt vastgelegd in dit platform. Tevens wordt elke stap gelogd en 
wordt er data opgebouwd. Gebruikers kunnen eenvoudig via het platform inloggen en hun updates 
met elkaar delen. 
 
Over Scharenborg bedrijfsverzekeraars 
Scharenborg bedrijfsverzekeraars is transparant, onafhankelijk en innovatief. Recycling is een 
ingewikkelde bedrijfstak met veel technische processen en bijbehorende risico’s. Met onze expertise 
helpen wij bedrijven bij preventie, juist bij uitdagende casussen. Met een risicoanalyse zie je vooraf 
waar de knelpunten kunnen zitten. Daarom zetten wij ons actief in voor deze innovatieve en 
preventieve pilot. Huub Scharenborg, directeur, zegt zelf: “Met deze pilot zetten we in op preventie, 
daar gaat de recyclingbranche van profiteren. Juist nú in kaart brengen waar de risico’s zitten, 
voorkomt vervelende situaties in de toekomst.”.  
 
 
 
 
 

 
 


