Safety Deal ‘VIER’

Brandveilig ondernemen is belangrijker dan ooit. Naar schatting
één op de vier branden wordt veroorzaakt door kortsluiting
in elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische
apparaten. De kortsluiting is vaak het gevolg van defecte installaties
en machines of verkeerd gebruikte apparaten. De schade van
elektrabranden is enorm. Veel ondernemers en consumenten
zijn zich onvoldoende bewust van deze risico’s. Daarom heeft de
vereniging iKeur in overleg met het Verbond van Verzekeraars
het inspectieprotocol ‘VIER’ ontwikkeld:
Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s.
‘VIER’ richt zich op het voorkomen van brandschade. Inspecteurs
die volgens dit protocol elektrische installaties en het gebruik van
apparaten en machines controleren, kijken specifiek naar het
risico op brand.
Zo helpen verzekeraars en iKeur ondernemers om brandschade
te voorkomen én om hun bedrijfscontinuïteit veilig te stellen.
De methode ‘VIER’ bestaat uit twee delen: (1) de inspectie
methode en (2) de erkenningsregeling. De inspectiemethode is
risicogestuurd. Dat betekent dat het een inspectie is die gebaseerd
op het onderkennen, inventariseren en elimineren van (brand)
risico’s. Om inspectie te kunnen doen volgens de erkennings
regeling, moet de inspecteur over extra kennis en vaardigheden
beschikken, bovenop de eisen die worden gesteld aan een
reguliere NEN3140-inspectie.

Leo De Boer
(directeur Verbond van Verzekeraars)

Met de Safety Deal ‘VIER’ komen iKeur en het Verbond het volgende
overeen:
Partijen hebben tot doel de brandveiligheid in Nederland te bevorderen.
Om dit doel te realiseren, faciliteren de partijen de verdere ontwikkeling
en verspreiding van de erkenningsregeling ‘VIER’. Intermediaire
partijen worden hierbij betrokken.
‘VIER’ beoogt de risico’s, verbonden aan elektrische installaties in
het midden- en kleinbedrijf, te reduceren en daarmee de schade aan
bedrijven te beperken.
De partijen onderschrijven de erkenningsregeling ‘VIER’ en de initiële
kwaliteitseisen uit het ‘Reglement erkenning VIER-inspecteur’.
Verder onderzoeken de partijen hoe het verzorgen van opleidingen
tot VIER- inspecteur zo snel mogelijk kan worden genormaliseerd en
uitgevoerd door gekwalificeerde en geautoriseerde derden.
Er zal een onafhankelijke examencommissie ‘VIER’ worden opgericht
en er zal onderzocht worden hoe de kwaliteit van de regeling kan
worden geborgd.
De partijen spreken af om gedurende de periode van de Safety Deal de
regeling ‘VIER’ inhoudelijk te ondersteunen, nader in te vullen en zo
mogelijk te verbeteren. Partijen zullen de bewustwording rond het
onderwerp stimuleren door actief het idee en het doel uit te dragen.
Andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid de Safety Deal mede
te ondertekenen.
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De Safety Deal ‘VIER’ loopt van 27 november 2013 tot 1 januari 2015,
waarna eventueel nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

Ronald Dijkstra
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Safety Deals zijn een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat bij Safety Deals om afspraken tussen partijen die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid.
Door met elkaar problemen te agenderen, bestaande kennis en ervaring met dat probleem samen te brengen en acties uit te zetten om het probleem aan te pakken.Verzekeraars
kunnen door hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veilige samenleving. Zeker in samenwerking met andere partijen, door kennis te delen en door krachten te
bundelen. Met preventie als uitgangspunt en verzekeringen als vangnet.

