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Jaarverslag 2013

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 2013 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
J. Minten te Eindhoven (vanaf 18 november 2013)

Het bestuur vergaderde zeven keer in 2013. In de januari vergadering werd de premie voor 
2013 vastgesteld (� 0,09 per hen en � 0,03 per dierplaats). Hiermee bleef de premie gelijk 
aan het voorgaande jaar. Tijdens de ALV in juni 2013 werd besloten om schijnleg toe te 
voegen aan het verzekeringspakket van Avipol. Hierbij werd besloten om met ingang van 1 
juli 2013 de premie voor opfokdieren te verhogen van � 0,03 naar � 0,09 per dierplaats.  

Verdere vermeldenswaardige bestuursbesluiten:
a) De herverzekeringsovereenkomst met Achmea RE is in 2013 onder gelijke 

voorwaarden voortgezet. Vanwege de toevoeging, per 1 juli 2013, van schijnleg aan 
het verzekeringspakket werd het te betalen premiebedrag met ingang van deze 
datum hoger. 

b) In 2013 heeft het bestuur de verzekering tegen schijnleg verder uitgewerkt. In juni 
2013 heeft een ALV plaatsgevonden waarin is besloten om schijnleg toe te voegen 
aan het verzekeringspakket van Avipol. Hierbij is tevens besloten om de premie voor 
opfokdieren te verhogen van � 0,03 naar � 0,09 per dierplaats. 

c) In 2013 heeft het bestuur zich verder voorbereid op Solvency II Basic. De 
bestuursleden hebben de eed of gelofte voor de financiële sector afgelegd en
bereiden zich voor op de geschiktheidstoets die door DNB zal worden afgenomen. In 
het kader van risicomanagement is een risico-inventarisatie uitgevoerd m.b.t. de 
risico�s die Avipol loopt. De Solvency Capital Requirement (SCR) voor het huidige 
pakket van Avipol (incl. schijnleg) is berekend. Wanneer Avipol moet voldoen aan 
Solvency II Basic zal deze SCR de minimale solvabiliteitseis zijn voor Avipol. De 
verwachting is dat Solvency II Basic per 1 januari 2016 wordt ingevoerd. 

d) De heren Hamster en Banning hebben deelgenomen aan de FOV-cursus voor 
bestuurders van onderlinge waarborgmaatschappijen. 

e) Door de afbouw van de Productschappen komt mogelijk de Mg regeling van het PPE 
te vervallen. Avipol bereidt zich voor op het opnemen van Mg in haar 
verzekeringspakket wanneer dit daadwerkelijk gebeurt. Wanneer Mg wordt 
toegevoegd aan het pakket van Avipol kan het premie-inkomen van Avipol zodanig 
stijgen dat Avipol in een hogere categorie verzekeraars terecht komt, waarvoor 
zwaardere eisen gelden. Avipol is nu een VOW-2 maatschappij, maar zou daarna 
kunnen classificeren als een VOW-3 maatschappij. Wanneer Mg aan het pakket 
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wordt toegevoegd, kan dit betekenen dat Avipol moet gaan voldoen aan de eisen van 
VOW-3 en daarmee aan de eisen van Solvency II Basic. 

f) Door de afbouw van de Productschappen moest Avipol op zoek naar een nieuwe 
organisatie voor de inhuur van medewerkers voor Avipol. Het bestuur heeft hiervoor 
met vier organisaties overleg gevoerd en heeft uiteindelijk besloten haar bureau onder 
te brengen bij Achmea Agro te Leiden. Het bureau van Avipol verhuist per 1 januari 
2014 naar Leiden.

g) Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met de verzekering tegen 
bedrijfsschade veroorzaakt door leegstand is een wijziging van deze verzekering 
voorbereid zodat leden met een polis voor vermeerderingsdieren eveneens zijn gedekt 
tegen leegstand veroorzaakt doordat de hennen, die op hun bedrijf zouden worden 
geplaatst, in de opfokfase moeten worden geruimd. Deze wijziging is tijdens de ALV 
2013 goedgekeurd. 

h) Het interne procedureboek werd geactualiseerd en vastgesteld door het bestuur. 

Algemene Leden Vergadering
De negentiende ALV werd gehouden op 12 juni 2013 in het Pluimveemuseum te Barneveld. 
De ALV is dit jaar vroeger gehouden dan gebruikelijk om de leden een besluit te laten nemen 
over het toevoegen van schijnleg aan het verzekeringspakket. Dit zodat leden die in 2013 
geconfronteerd zouden worden met schade door schijnleg hiertegen al vanaf 1 juli 2013 
zouden zijn verzekerd. Het verschuiven van de ALV van Avipol betekende dat Avipol haar 
ALV niet kon combineren met de Algemene Ledenvergadering van de NOP Kring Opfokkers 
en Vermeerderaars en van Novipluim. Verder is eind 2013 duidelijk geworden dat 
waarschijnlijk door een fout in de bezorging van de uitnodiging en vergaderstukken voor de 
ALV, deze bij een deel van de leden niet zijn aangekomen. Dit was tijdens de ALV merkbaar 
aan de lagere opkomst van leden dan gewoonlijk. 

Tijdens de ALV werd aan de hand van de voorliggende jaarstukken verslag gedaan over het 
jaar 2012. In het jaar 2012 was sprake van een schadebedrag van � 135.871,-. Als gevolg 
van deze schade kan over het boekjaar 2012 een premierestitutie van 39,7% plaatsvinden, 
te restitueren bij de premieheffing over 2014. De jaarstukken werden goedgekeurd en het 
bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid. De heren R.H. Hamster en A.C.M. 
Beijer waren conform het rooster als resp. voorzitter en bestuurslid aftredend. Beide heren 
stelden zich herkiesbaar en zijn door de ALV op voorstel van het bestuur voor een periode 
van vier jaar herbenoemd. 

Ontwikkeling verzekerd bestand
Met ingang van 1 juli 2013 heeft een opfokintegratie haar dieren bij Avipol in de verzekering 
ondergebracht, waardoor het aantal verzekerde opfokdieren t.o.v. 2012 sterk is gestegen. 
Eind 2013 waren er bij Avipol in totaal 296 actieve polissen met 6.796.090 verzekerde 
dieren waarvan 3.677.890 moederdieren vleesrassen en 3.118.200 opfokdieren 
vleesrassen. Hiermee was in 2013 sprake van een groei. Ten opzichte van eind 2012 
groeide het totaal aantal verzekerde dieren met 27,3%. Bij moederdieren was sprake van
6,8% groei, bij opfokdieren van 64,7% groei.

Beleid / gang van zaken
In 2013 zijn tien schademeldingen bij Avipol ingediend. Dit betrof 4 schademeldingen i.v.m. 
schijnleg en 6 schademeldingen i.v.m. leegstand als gevolg van St. De 6 schademeldingen 
i.v.m. St betroffen 3 schademeldingen betreffende koppels opfokdieren en 3 
schademeldingen van vermeerderaars waar deze opfokdieren zouden worden geplaatst. 
Zeven van deze schademeldingen vonden plaats in de laatste maanden van het jaar en 
konden niet in het boekjaar 2013 worden afgehandeld. Het totale schadebedrag bedroeg in 
2013 �132.373. 
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Het Dagelijks Bestuur/ de Schadecommissie (bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter 
en de secretaris/penningmeester) beoordeelde in 2013 acht schadegevallen. Dit betroffen 
vijf schademeldingen die nog betrekking hadden op het jaar 2012. De overige drie 
schademeldingen hadden betrekking op het jaar 2013 en waren alle drie meldingen vanwege 
schijnleg.

Tenslotte
In het lopende jaar 2014 zijn nog geen schadegevallen aangemeld 

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 voor hun 
inzet en bijdrage.

Het Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol B.A.

Leiden, 5 maart 2014.


