
Verzekeraars hebben met de nieuwe 

regeling de wettelijke mogelijkheid de 

schade door brand volledig te verhalen 

op de schadeveroorzaker. Momenteel 

kan een verzekeraar tot € 500.000,- op 

uw organisatie verhalen als er brand 

ontstaat. In de BBr 2014 blijkt dat dit 

plafond volgend jaar verdwijnt, 

waardoor de premies en financiële 

risico’s voor uw organisatie fors 

toenemen. De regeling is voor elke 

ondernemer die door onzorgvuldig 

handelen brand veroorzaakt. Deze kan 

door de brandverzekeraar aansprakelijk 

worden gesteld voor de schade.

Naast de te nemen maatregelen voor 

wat betreft de verzekering, moet u als 

organisatie er voor zorgen dat brand 

zo veel als mogelijk wordt voorkomen. 

U kunt daarvoor de brandrisico’s in 

kaart (laten) brengen en adequate 

preventieve maatregelen (blijven) 

treffen. Synorga kan u ontzorgen als 

het gaat om brandbeveiliging met het:

    - Opstellen van een PvE

    - Projecteren en Installeren

    - Onderhouden en Beheren

    - Beoordelen en Certificeren

van uw (bestaande) brandmeld- en 

ontruimingsinstallaties.

Voor elke onderneming is het van 

belang om een inschatting te maken 

van het risico op de aansprakelijkheid 

en vooral op de omvang van de 

mogelijke schade. Per 1 januari 2014 

kan de aansprakelijkheid dus veel 

hoger zijn dan € 500.000,-. Veel 

bedrijven hebben zich verzekerd tegen 

dit risico met een aansprakelijk- 

heidsverzekering (AVB). De nieuwe 

bedrijfsregeling brandregres heeft 

gevolgen voor uw AVB. Mogelijk is de 

verzekerde som niet toereikend om 

dergelijke hoge aanspraken te 

vergoeden.

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/brandbeveiliging of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr 2014) in, met als direct gevolg dat 
premies zullen stijgen, bedrijven mogelijk onder- of onverzekerd zullen zijn en de kans op faillissement 
daardoor fors toeneemt. Het BBr geeft brandverzekeraars het recht om bij onzorgvuldig handelen de 
uitbetaalde schade in zijn geheel te verhalen op de schadeveroorzaker. De nieuwe regeling geldt voor 
schadegevallen ontstaan na 31 december 2013. 

Beperken risico's door 
preventieve maatregelen

Wat kunt u doen

Synorga beperkt uw risico's  
Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Aansprakelijkheid mogelijk 
tot in de miljoenen




