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Jaarverslag 2011 
 

 

Algemeen 

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol B.A. is opgericht op 20 maart 1996. De 

belangrijkste doelstelling is opgenomen in artikel 3 van de Statuten: “De maatschappij stelt 

zich ten doel haar leden op onderlinge grondslag te verzekeren tegen schade aan pluimvee 

op basis van, conform artikel 24 van deze statuten, vastgestelde voorwaarden. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2011 uit de volgende personen:  

R.H.Hamster    te De Wilgen/Drachten (voorzitter) 

H.W.M.Koebrugge   te Ambt-Delden (secretaris-penningmeester) 

M.A.T.Banning    te Didam  (vice-voorzitter) 

A.H.J. Engelen    te Someren  

A.C.M. Beijer    te Boven-Leeuwen 

Adviseurs: 

J.F.P.A.de Hoon (Achmea Agro)  te Rijen 

P.Faber     te Nijeberkoop 

B.Koot     te Lunteren 

 

Het bestuur vergaderde vijf keer in 2011. In de januari vergadering werd de premie voor 

2011 vastgesteld (€ 0,09 per hen en € 0,03 per dierplaats). Hiermee bleef de premie gelijk 

aan het voorgaande jaar.  

Verdere vermeldenswaardige bestuursbesluiten: 

a) De herverzekeringsovereenkomst met Achmea RE is voor 2011 ongewijzigd 

voorgezet.  

b) Gedurende het jaar 2011 heeft het bestuur de discussie rondom het opzetten van 

een verzekering voor broedeieren tijdens AI met behulp van artikel 68 gelden 

nauwlettend gevolgd. In september 2011 heeft Avipol samen met de NOP, de NVP 

en het PPE vier informatiebijeenkomsten over de AI broedeiverzekering georganiseerd 

voor vleeskuiken vermeerderaars.  Eind 2011 waren de sector en het ministerie EL&I 

nog niet tot een overeenstemming gekomen over de op te starten verzekeringsvorm. 

In 2012 wordt het overleg tussen sector en het ministerie EL&I voortgezet. Het 

bestuur van Avipol zal deze discussie nauwgezet blijven volgen. Ter voorbereiding op 

een mogelijke AI broedeiverzekering heeft de ALV in 2011 besloten om voor de 

vermeerderaars de restitutie over 2010 niet uit te keren, maar bij te schrijven op de 

ledenrekening.   

c) In 2011 heeft het bestuur de vergoedingensystematiek voor broedeieren 

heroverwogen en is tot de conclusie gekomen dat de huidige systematiek de 

voorkeur heeft. Dit heeft het bestuur in 2011 voorgelegd aan de ALV. De ALV heeft 

ingestemd met het voorstel om de vergoedingensystematiek voor broedeieren te 

handhaven.  

d) In 2011 heeft de ALV het verzekeringspakket van Avipol uitgebreid met een dekking 

voor leegstandschade ten gevolge van een besmetting met S. java.  

e) Het interne procedureboek werd geactualiseerd en goedgekeurd door het bestuur. 

Hierbij is een nieuwe procedure voor klachtenbehandeling ontwikkeld waarbij de 

klachtenbehandeling niet wordt overgelaten aan Kifid maar zal verlopen via een 

arbitragecommissie.  
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Algemene Leden Vergadering 

De zeventiende ALV werd gehouden op 15 november 2011 in het Pluimveemuseum te 

Barneveld, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van Novipluim en van de NOP-

Kring Vermeerderaars. Deze opzet was succesvol, blijkend uit een grote opkomst van de 

leden. Na de vergadering van de NOP-Kring Vermeerderaars hebben diverse sprekers hun 

licht laten schijnen over de nut en noodzaak van enten.  

  

Aan de hand van de voorliggende jaarstukken werd verslag gedaan over het jaar 2010. In 

het jaar 2010 was sprake van een schadebedrag van Euro 80.905,-. Als gevolg van deze 

schade kan over het boekjaar 2010 een premierestitutie van 55,1% plaatsvinden, te 

restitueren bij de premieheffing over 2012. De ALV heeft besloten om de restitutie over 

2010 uit te keren aan de leden met een opfokpolis. Voor de leden met een 

vermeerderingspolis wordt deze restitutie bijgeschreven op de ledenrekening ter 

voorbereiding op de eventuele AI broedeiverzekering. Indien in 2012 blijkt dat de AI 

broedeiverzekering niet wordt opgestart, wordt de restitutie alsnog uitgekeerd. De 

jaarstukken werden goedgekeurd en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde 

beleid. De heer A.H.J. Engelen was volgens het rooster als bestuurslid aftredend. De heer 

A.H.J. Engelen stelde zich herkiesbaar en is op voorstel van het bestuur voor een periode 

van vier jaar herbenoemd.  

 

Ontwikkeling verzekerd bestand 

Eind 2011 waren er bij Avipol in totaal 228 actieve polissen met 5.303.299 verzekerde 

dieren waarvan 3.484.395 moederdieren vleesrassen en 1.818.904 opfokdieren 

vleesrassen. Hiermee was in 2011 sprake van een groei. Ten opzichte van eind 2010 

groeide het totaal aantal verzekerde dieren met 5,5%. Bij moederdieren was sprake van 

11,5% stijging, bij opfokdieren van 4,3% daling. 

 

Beleid / gang van zaken 

Het Dagelijks Bestuur/ de Schadecommissie (bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter 

en de secretaris/penningmeester) beoordeelde in 2011 één schadegeval. Dit betrof de 

aandoening Hysterie. De verzekerde heeft ervoor gekozen de dieren niet vervroegd af te 

voeren. Dit betekent dat de dieren pas na de leeftijd van 55 weken zijn afgevoerd van het 

bedrijf en dat daarmee de dieren bij afvoer van het bedrijf niet meer onder de dekking van 

Avipol vielen. Avipol heeft de verzekerde gecompenseerd voor de extra kosten die zijn 

gemaakt bij het aanhouden van de dieren. Deze kosten bedroegen € 991,22.  

 

Tenslotte 

In het lopende jaar 2012 zijn tot nu toe vier schadegevallen aangemeld, het betreft één 

schademelding vanwege Mg (tegemoetkoming 75% van € 1,93 per dier en leegstand), twee 

vanwege Se (tegemoetkoming leegstand) en één vanwege St (tegemoetkoming leegstand) 

 

Het verzekerde aantal dieren is tot nu toe (stand 1 oktober) in 2012 gegroeid met 1,5% 

(vermeerdering -2,9 % en opfok + 9,8%). 

 

Graag willen wij het PVE en in het bijzonder de mensen van ons stafbureau bedanken voor 

de uitvoering van hun taken voor Avipol. Daarnaast danken we onze adviseurs, in het 

bijzonder de heer J.de Hoon van Achmea Agro, voor hun inzet en bijdrage. 

 

Het Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol B.A. 

 

Zoetermeer, oktober 2012. 


