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ALGEMENE VOORWAARDEN 

AVIPOL-STANDAARD 

  

Verzekering tegen schade aan pluimvee 

 

Begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 

In deze polis wordt verstaan onder: 

 

Aandoening “hysterie” 

Het, na vaststelling door G.D. op het bedrijf van verzekeringnemer, als zodanig 

geconstateerde gedrag van de dieren.  

 

Aandoening “schijnleg” 

De, na vaststelling door G.D. middels sectie, als zodanig geconstateerde aandoening van de 

dieren.  

 

Alternatieve opfokdieren 

Hanen en hennen vanaf eendagskuiken tot een leeftijd van ongeveer 20 weken oud die 

opgefokt worden ten behoeve van de productie van broedeieren waaruit vleeskuikens 

geboren worden en  die in KIP staan geregistreerd met ras: Hubbard JA57 of Hubbard JA87.  

 

Alternatieve ouderdieren 

Hennen en hanen vanaf een leeftijd van ongeveer 20 weken die gehouden worden ten 

behoeve van de productie van broedeieren waaruit vleeskuikens geboren worden en die in 

KIP staan geregistreerd met ras: Hubbard JA57 of Hubbard JA87.  

 

Bereddingskosten 

De kosten die de verzekeringnemer - bij of na een gebeurtenis die door de verzekering wordt 

gedekt – redelijkerwijs heeft gemaakt om een onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te 

wenden of een acute schadeoorzaak te bestrijden.  

 

Besmetting 

De, na onderzoek door de NVWA, gebleken aanwezigheid van Salmonella enteriditis (Se), 

Salmonella typhimurium (St), Salmonella virchow (Sv), Salmonella hadar (Sh), Salmonella 

infantis (Si), Salmonella java (Sj), Salmonella gallinarum (Sg), Salmonella pullorum (Sp) of 

Mycoplasma gallisepticum (Mg) bacteriën bij de dieren.  

 

Dieren 

Opfokdieren (hanen en hennen vanaf eendagskuiken tot een leeftijd van ongeveer 20 weken 

oud die opgefokt worden ten behoeve van de productie van broedeieren waaruit 

vleeskuikens geboren worden) en/of ouderdieren vanaf een leeftijd van ongeveer 20 weken 

(hanen en hennen gehouden ten behoeve van de productie van broedeieren).  

 

G.D. 

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. te Deventer.  
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IKB Kip 

Kwaliteitszorgsysteem voor de productie van pluimveevlees , dat als grondslag dient voor 

deze verzekering. 

 

KIP 

Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) vormt in Nederland de officiële bedrijfsdatabank 

voor de pluimveesector.  

 

Maatschappij 

De Onderlinge Waarborgmaatschappij AVIPOL B.A. waarmee de verzekeringsovereenkomst, 

hierna te noemen verzekering, is gesloten. 

 

Merkelijke schuld 

Van merkelijke schuld is sprake als de verzekerde weet of behoort te weten dat er een 

aanmerkelijke kans bestaat dat zijn gedragingen tot schade zullen leiden en hij desondanks 

niet afziet van deze gedragingen.  

 

N.V.W.A. 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, onderdeel van het Ministerie van Economische 

zaken. 

 

Reguliere opfokdieren 

Hanen en hennen vanaf eendagskuiken tot een leeftijd van ongeveer 20 weken oud die 

opgefokt worden ten behoeve van de productie van broedeieren waaruit vleeskuikens 

geboren worden en die in KIP staan geregistreerd als een ander ras.  

 

Reguliere ouderdieren 

Hennen en hanen vanaf een leeftijd van ongeveer 20 weken die gehouden worden ten 

behoeve van de productie van broedeieren waaruit vleeskuikens geboren worden en die in 

KIP staan geregistreerd als een ander.  

 

R.V.O. 

Rijksdienst voor Ondernemend  Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische 

zaken. 
 

Verzekerden 

- Verzekeringnemer;  

- Uw ondergeschikten, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen 

binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;  

- Uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten 

die vallen binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent.  

 

Verzekeringnemer 

Degene die deze verzekering met de maatschappij heeft gesloten. Behoudens het bepaalde in 

artikel 4 van de onderhavige voorwaarden is dat tevens de verzekerde. 
 

Waardetabel 

De waardetabel voor vleeskuikenouderdieren zoals opgenomen in bijlage 1 van deze 

Algemene Voorwaarden. Deze waardetabel is geldig tot en met 31 maart van het 

eerstvolgende verzekeringsjaar. Met ingang van 1 april van het eerstvolgende 

verzekeringsjaar worden schades berekend aan de hand van de geactualiseerde waardetabel 

voor vleeskuikenouderdieren, zoals gepubliceerd op www.avipol.nl en zoals deze op papier 

wordt verstrekt door OWM Avipol. 

 

http://www.avipol.nl/


          17AVI0080 3 03102017 

Omvang van de verzekering 

 

Artikel 2 

1. Deze verzekering dekt, met inachtneming van de in artikel 6 genoemde 

schadevaststelling, de volgens het polisblad verzekerde dieren tegen schade ten 

gevolge van: 

1. De aandoening “hysterie” (schrikziekte). 

2. De aandoening “schijnleg”. 

 

2.  Deze verzekering dekt, met inachtneming van de in artikel 6 genoemde 

schadevaststelling ontstane bedrijfsschade door leegstand hetzij na het ruimen van 

de volgens het polisblad verzekerde dieren, hetzij na het ruimen van opfokdieren die 

bij de verzekeringnemer zouden worden geplaatst, ten gevolge van; 

1. Een besmetting met Salmonella enteriditis (Se), Salmonella typhimurium (St),  

Salmonella virchow (Sv), Salmonella hadar (Sh), Salmonella infantis (Si),  

Salmonella java (Sj), Salmonella gallinarum (Sg), Salmonella pullorum (Sp) of 

Mycoplasma gallisepticum (Mg); 

2. De aandoening “hysterie” (schrikziekte); 

3. De aandoening “schijnleg”. 

 

 

 Uitsluitingen 

 

Artikel 3 

Van de verzekering is uitgesloten: 

1. schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van de verzekerde  en het 

gevolg is van diens merkelijke schuld. Hieronder wordt onder andere  verstaan, het 

niet naar behoren nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit het IKB Kip 

certificaat.  

2. schade door besmettingen welke al voor het ingaan van de verzekering c.q. voor de 

opzet van de verzekerde dieren bestond ongeacht het feit of de verzekeringnemer 

daarvan al of niet op de hoogte was, of behoorde te zijn.  

3. schade door het niet opvolgen van adviezen van een dierenarts, G.D. of de 

maatschappij, dit ter beoordeling van de maatschappij. 

4. schade en kosten waarvoor van de kant van de overheid, semi-overheid of een 

andere organisatie een vergoedingsregeling bestaat. 

5. schade die voorvalt terwijl het IKB Kip certificaat van het bedrijf van de 

verzekeringnemer is geschorst of als het bedrijf is uitgesloten van deelname aan IKB 

Kip.  

6. schade die verhaalbaar is op grond van een leveringscontract of schade die valt onder 

garantie of enige andere overeenkomst. 

7. schade aan reguliere ouderdieren van 55 weken en ouder. Hierbij is bepalend het 

moment waarop het monster genomen is waaruit de besmetting blijkt. Ten aanzien 

van hysterie is bepalend het moment van vaststelling hiervan door de G.D. 

8. schade aan alternatieve ouderdieren van 60 weken en ouder. Hierbij is bepalend het 

moment waarop het monster genomen is waaruit de besmetting blijkt. Ten aanzien 

van hysterie is bepalend het moment van vaststelling hiervan door de G.D. 

 

Bovendien geeft deze verzekering geen dekking als: 

9. de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is 

nagekomen en als hij daardoor de maatschappij in een redelijk belang heeft geschaad, 

Elk recht op schadevergoeding vervalt als de verzekerde  de verplichtingen die in de 

polis zijn genoemd, niet is nagekomen met de bedoeling de maatschappij te 
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misleiden. 

10. de verzekerde een onvolledige of onware opgave doet over het ontstaan, de aard of 

de omvang van de schade met het opzet de maatschappij te misleiden en deze 

onvolledige of onware opgave het verval van recht op uitkering rechtvaardigt. 

 

 

Overgang van het verzekerde belang 

 

Artikel 4 

1. De verzekering eindigt bij overgang van het verzekerde belang, behalve wanneer deze 

plaatsvindt onder algemene titel (bijvoorbeeld erfopvolging). 

2. Bij overgang onder algemene titel blijft de verzekering van kracht tot de 

eerstvolgende premievervaldag; daarna alleen indien de verzekering door de 

maatschappij ten name van de nieuwe belanghebbende is geaccepteerd. De 

verzekering eindigt onmiddellijk indien de verkrijger het belang elders heeft verzekerd. 

3. Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm brengt geen wijziging in de rechten en 

plichten van partijen, evenmin het deelnemen in, het treden uit of het overdragen van 

aandelen in een vennootschap of gemeenschappelijk eigendom. 

 

 

 Verplichtingen van de verzekeringnemer 

 

Artikel 5 

1. Het bedrijf van de verzekeringnemer dient door een certificerende instantie van IKB 

Kip te zijn gecertificeerd voor IKB Kip.  

2. De maatschappij is te allen tijde bevoegd de bedrijfsinrichting en de verzekerde dieren 

te (doen) inspecteren. De verzekeringnemer is verplicht de naar aanleiding van 

inspecties gegeven adviezen op te volgen. 

3. De verzekeringnemer is verplicht alle op zijn bedrijf of bedrijven gehouden dieren bij 

de maatschappij ter verzekering aan te bieden, ook al worden deze dieren op 

verschillende locaties gehouden. 

4. In geval van schade dient verzekeringnemer de naam van de leverancier(s) van de 

dieren op te geven. 

5. In geval van schade bij verzekeringnemer is de maatschappij gemachtigd om 

informatie in te winnen bij derden. 

 

 

 Schaderegeling 

 

Artikel 6 

6.1 Schade melden 

Zodra de verzekeringnemer op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die 

voor de maatschappij tot een verplichting kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis 

zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 28 dagen nadat de besmetting of 

aandoening door de N.V.W.A. of de G.D. is vastgesteld, schriftelijk te melden aan de 

maatschappij. Bovendien moet hij zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken en 

relevante stukken doorzenden. Als de maatschappij daarom vraagt, dient hij een 

schriftelijke en ondertekende verklaring aan de maatschappij te overleggen waarin hij 

aannemelijk maakt hoe de gebeurtenis is ontstaan en welke omvang de schade heeft 

die uit de gebeurtenis voortvloeit. 

 

De verzekeringnemer dient de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen, zoals 

het toegang verschaffen en het geven van inlichtingen aan de maatschappij of aan 

javascript:glossary('gebeurtenis.htm')
javascript:glossary('gebeurtenis.htm')
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door haar aangewezen deskundigen. Verder dient hij alles na te laten wat de 

belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. Ook dient hij de maatschappij 

zijn volle medewerking te verlenen bij het eventueel verhalen van uitgekeerde schade. 

 

De opgaven die de verzekeringnemer mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog 

zal verstrekken, kunnen gebruikt worden om de oorzaak, de toedracht en de omvang 

van de schade te bewijzen.  

 

6.2 Verzekerd bedrag 

1. Het verzekerd bedrag wordt bepaald door het aantal dieren op het polisblad 

vermeld, vermenigvuldigd met de waarde van de dieren volgens de waardetabel.  

2. Indien bij schade blijkt dat het aantal aanwezige dieren: 

- hoger is dan vermeld op het polisblad, vindt schadevergoeding plaats in 

verhouding van het aantal op het polisblad vermelde dieren tot het aantal 

aanwezige dieren; 

- lager is dan vermeld op het polisblad, vindt schadevergoeding plaats op basis 

van het aantal aanwezige dieren. 

 

6.3 Schadevaststelling  

 De schadevergoeding wordt als volgt vastgesteld: 

1. indien artikel 2.1.1 van toepassing is: 75 % van de waarde van de dieren, zoals 

vastgesteld in de waardetabel. 

2. indien artikel 2.1.2 van toepassing is:  

1. 100% van de hoogste waarde van de dieren, zoals vastgesteld in de  

waardetabel, voor het aantal hennen waarvan middels toucheren, het nemen 

van een steekproef en het verrichten van  sectie, is vastgesteld dat zij de 

aandoening “schijnleg” hebben. 

  2. De kosten voor de G.D. voor het verrichten van sectie ten behoeve van 

vaststelling van de aandoening “schijnleg”. 

3. indien artikel 2.2.1 of 2.2.2 van toepassing is:  

1. Een bedrijfsschadevergoeding gedurende een periode die afhankelijk is van de 

leeftijd van de dieren op het moment van vaststelling van een besmetting of 

aandoening.  

1. een vergoeding van 4,5 cent/dier/week voor reguliere of alternatieve 

opfokdieren indien deze op een leeftijd van 133 dagen of jonger moeten 

worden afgevoerd. De maximale uitkeringsperiode blijkt uit onderstaande 

tabel: 

 

Leeftijd dieren Maximale uitkeringsperiode  

T/m 16 weken (112 dagen) 28 dagen (4 weken) 

T/m 17 weken (119 dagen) 21 dagen (3 weken) 

T/m 18 weken (126 dagen) 14 dagen (2 weken) 

T/m 19 weken (133 dagen) 7 dagen (1 week) 

 

  2. een vergoeding van 8,5 cent/hen/week voor reguliere ouderdieren indien 

deze op een leeftijd van 378 dagen of jonger moeten worden afgevoerd. 

De maximale uitkeringsperiode blijkt uit onderstaande tabel: 

 

Leeftijd dieren Maximale uitkeringsperiode  

T/m 45 weken (315 dagen) 70 dagen (10 weken) 

T/m 46 weken (322 dagen) 63 dagen (9 weken) 

T/m 47 weken (329 dagen) 56 dagen (8 weken) 

T/m 48 weken (336 dagen) 49 dagen (7 weken) 
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T/m 49 weken (343 dagen) 42 dagen (6 weken) 

T/m 50 weken (350 dagen) 35 dagen (5 weken) 

T/m 51 weken (357 dagen) 28 dagen (4 weken) 

T/m 52 weken (364 dagen) 21 dagen (3 weken) 

T/m 53 weken (371 dagen) 14 dagen (2 weken) 

T/m 54 weken (378 dagen) 7 dagen (1 week) 

   

  4. een vergoeding van 7,8 cent/hen/week voor alternatieve ouderdieren indien 

deze op een leeftijd van 413 dagen of jonger moeten worden afgevoerd. 

De maximale uitkeringsperiode blijkt uit onderstaande tabel: 

 

Leeftijd dieren Maximale uitkeringsperiode  

T/m 50 weken (350 dagen) 70 dagen (10 weken) 

T/m 51 weken (357 dagen) 63 dagen (9 weken) 

T/m 52 weken (364 dagen) 56 dagen (8 weken) 

T/m 53 weken (371 dagen) 49 dagen (7 weken) 

T/m 54 weken (378 dagen) 42 dagen (6 weken) 

T/m 55 weken (385 dagen) 35 dagen (5 weken) 

T/m 56 weken (392 dagen) 28 dagen (4 weken) 

T/m 57 weken (399 dagen) 21 dagen (3 weken) 

T/m 58 weken (406 dagen) 14 dagen (2 weken) 

T/m 59 weken (413 dagen) 7 dagen (1 week) 

   

5. een vergoeding van 8,5 cent/hen/week voor reguliere ouderdieren, indien 

de leegstand ontstaat door het ruimen van opfokdieren die bij de 

verzekeringnemer zouden worden geplaatst. De uitkeringsperiode bedraagt 

70 dagen, minus het aantal dagen uitkeringsperiode waarvoor de 

toeleverancier van de opfokdieren volgens artikel 6.3.4.1.1 van deze 

voorwaarden in aanmerking zou kunnen komen.  

 

6. een vergoeding van 7,8 ct/hen/week voor alternatieve ouderdieren, indien 

de leegstand ontstaat door het ruimen van opfokdieren die bij de 

verzekeringnemer zouden worden geplaatst. De uitkeringsperiode bedraagt 

70 dagen, minus het aantal dagen uitkeringsperiode waarvoor de 

toeleverancier van de opfokdieren volgens artikel 6.3.4.1.1 van deze 

voorwaarden in aanmerking zou kunnen komen.  

 

2. De uitkeringsperiode vangt aan: 

1. indien het gaat om leegstand veroorzaakt door het afvoeren van dieren 

van het bedrijf van de verzekeringnemer, op de datum waarop de G.D. de 

besmetting of aandoening heeft vastgesteld,  

2. indien de leegstand wordt veroorzaakt door de afvoer van reguliere of 

alternatieve opfokdieren waardoor deze niet aan de verzekeringnemer 

kunnen worden geleverd, op de overeengekomen datum van levering van 

deze dieren van het opfokbedrijf aan het vermeerderingsbedrijf. In dit 

geval dient de verzekeringnemer aan de maatschappij schriftelijk bewijs te 

leveren van de datum van levering die met het opfokbedrijf is 

overeengekomen.  

 

3. De uitkeringsperiode eindigt op: 

1. de datum dat de van toepassing zijnde maximale periode verstreken is, 

of; 

2. (indien eerder) op de datum waarop de verzekeringnemer nieuwe dieren 



          17AVI0080 7 03102017 

opzet voordat de geldende maximale periode is verstreken. In dit geval is 

de verzekeringnemer verplicht om dit binnen 14 dagen na opzet, 

schriftelijke te melden aan de maatschappij, of; 

3. (indien eerder) op de overeengekomen datum van overplaatsing van de 

verzekerde dieren van het opfokbedrijf naar het vermeerderingsbedrijf. In 

dit geval dient de verzekeringnemer aan de maatschappij schriftelijk 

bewijs te leveren van de overeengekomen datum van overplaatsing.  

  

4. indien artikel 2.2.3 van toepassing is: 

 Een bedrijfsschadevergoeding ter hoogte van € 4,00/hen voor het aantal hennen  

waarvan middels toucheren, het nemen van een steekproef en daarop sectie 

door de G.D. is vastgesteld dat zij de aandoening “schijnleg” hebben.  

 

 Bereddingskosten worden vergoed tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag. 

 

6.4 Hardheidsclausule 

 Indien toepassing van bovenstaande vergoedingsregelingen naar het oordeel van de 

maatschappij tot voor de verzekeringnemer onredelijke resultaten leidt, kan de 

maatschappij daarvan afwijken en een met die afwijking samenhangende vergoeding 

vaststellen. 

 

 

Diergeneeskundige geschillen 

 

Artikel 7 

Geschillen op diergeneeskundig terrein tussen verzekeringnemer en de maatschappij worden 

ter verkrijging van een bindend advies voorgelegd aan een onafhankelijke dierenarts die in 

overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij hiertoe wordt aangewezen. 

Indien partijen het over de aanwijzing niet eens worden, legt de maatschappij het geschil 

voor aan Animal Sciences Group van Wageningen University & Research te Lelystad. 

De kosten van het geschil komen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. 

 

 

Premie 

 

Artikel 8 

De premie, de kosten en de assurantiebelasting zijn op de eerste dag van elk 

verzekeringsjaar verschuldigd en dienen op eerste verzoek binnen 30 dagen nadat zij 

verschuldigd zijn, door de verzekeringnemer aan de maatschappij te worden betaald. 

Indien de verzekeringnemer, ook na schriftelijke aanmaning, het verschuldigde niet tijdig 

betaalt of weigert te betalen wordt de dekking geschorst ten aanzien van de daarna 

plaatsvindende schade. De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De 

maatschappij is daarnaast vanaf dit moment gerechtigd over te gaan tot het nemen van 

incassomaatregelen waarvan de kosten voor rekening van de verzekeringnemer komen. De 

dekking gaat weer in de dag nadat het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen. 

Indien een besmetting voorvalt binnen een maand na het eindigen van de schorsing van de 

dekking, is de maatschappij niet gehouden tot vergoeding van de schade. 

  

 

  



          17AVI0080 8 03102017 

Wijzigen van premie en/of voorwaarden 

 

Artikel 9 

Verzekeringnemer geeft de maatschappij het recht bedrijfsgegevens van haar bedrijf uit het 

KIP van de Stichting AVINED te Zeist te betrekken.  

 

De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke 

wijziging geschiedt voor iedere daarvoor in aanmerking komende verzekering op een door de 

maatschappij vastgestelde datum. 

De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te 

hebben ingestemd, tenzij hij binnen de in de mededeling genoemde termijn schriftelijk het 

tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de 

mededeling door de maatschappij is genoemd. De verzekeringnemer heeft niet het recht de 

wijziging te weigeren indien de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, 

of een verlaging van de premie of een uitbreiding van de dekking inhoudt. 

  

 

Einde van de verzekering en opzegging 

 

Artikel 10 

10.1 De verzekering eindigt: 

 1. op de datum waarop de verzekeringnemer de verzekering schriftelijk heeft 

opgeschort of beëindigd. 

 2. door schriftelijke opzegging door de maatschappij tegen de in de opzeggingsbrief 

genoemde datum: 

1. indien de verzekeringnemer langer dan drie maanden in gebreke is premie, 

kosten en assurantiebelasting te betalen. 

2. indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een voorval met opzet een 

onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. 

3. Indien de verzekeringnemer een verplichting uit deze verzekering niet is 

nagekomen en daardoor de maatschappij in een redelijk belang heeft 

geschaad. 

10.2. De maatschappij heeft het recht in bijzondere gevallen de verzekering tussentijds te 

beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden 

10.3 Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering wordt de premie voor het resterende 

tijdvak terugbetaald. 

 

 

Verwerking persoonsgegevens 

 

Artikel 11 

Op de verwerking van persoonsgegevens van verzekeringnemer is de Gedragscode 

“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De volledige tekst 

van de Gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Platform 

Onderlinge Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338662. 
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Aanvullende regelingen 

 

Artikel 12 

Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kan verzekeringnemer 

schriftelijk voorleggen aan het secretariaat van Avipol, Postbus 109, 2300 AC Leiden. 

Wanneer verzekeringnemer niet tevreden is met het oordeel van de maatschappij, wordt het 

geschil beslist door drie arbiters. Door elke partij in het geschil wordt een arbiter 

aangewezen, welke beiden een derde kiezen. Mocht een der partijen in gebreke blijven een 

arbiter aan te wijzen, of mochten beide arbiters niet tot overeenstemming kunnen komen ten 

aanzien van de aanwijzing van een derde arbiter, dan zal of zullen deze op verzoek van één 

of beide partijen worden aangewezen door de kantonrechter te Utrecht. De arbiters zullen 

zelf de procedure regelen en uitspraak doen omtrent de kosten van de arbitrage, waaronder 

begrepen die van eventuele rechtskundige bijstand van partijen. 

 

Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Vastgesteld 10 oktober 1996; gewijzigd 16 oktober 1997; gewijzigd 21 oktober 1998; 

gewijzigd 20 oktober 1999; gewijzigd 19 oktober 2000; gewijzigd 1 augustus 2001; 

gewijzigd met ingangsdatum 1-1-2002 op 16 april 2002; gewijzigd met ingangsdatum 1-1-

2003 op 11 november 2003; gewijzigd met ingangsdatum 28 juli 2004 op 28 oktober 

2004; gewijzigd 24 november 2005; gewijzigd 28 november 2006; gewijzigd 27 november 

2007; gewijzigd 24 november 2009, gewijzigd 23 november 2010; gewijzigd 15 november 

2011, gewijzigd met ingangsdatum 1 juli 2013 op 12 juni 2013, gewijzigd met 

ingangsdatum 1 januari 2014 op 27 maart 2014, gewijzigd met ingangsdatum 1 januari 

2015 op 31 maart 2015, gewijzigd 3 oktober 2017. 
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Bijlage 1: Waardetabel 2017 

 

Leeftijd  

(weken) 

Waarde  

(euro per aanwezig dier)  

 Leeftijd  

(weken) 

Waarde  

(euro per aanwezig dier)  

0 3,98  28 13,98 

1 4,57  29 13,77 

2 4,84  30 13,49 

3 5,12  31 13,15 

4 5,41  32 12,74 

5 5,71  33 12,39 

6 6,03  34 11,98 

7 6,29  35 11,63 

8 6,60  36 11,28 

9 6,88  37 10,87 

10 7,17  38 10,47 

11 7,48  39 10,06 

12 7,77  40 9,61 

13 8,09  41 9,30 

14 8,38  42 8,90 

15 8,72  43 8,45 

16 9,06  44 7,94 

17 9,42  45 7,51 

18 9,77 / 11,05 *  46 7,16 

19 10,09 / 11,23 *  47 6,73 

20 10,48 / 11,42 *  48 6,25 

21 11,84  49 5,78 

22 12,50  50 5,32 

23 13,03  51 4,92 

24 13,56  52 4,54 

25 13,96  53 4,16 

26 14,08  54 3,70 

27 14,18  55 3,26 

 

* Rond week 20 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het 

vermeerderingsbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18, 19 en 20 

geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds 

verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt 

vervolgens in drie weken af tot 0.  

 

In de waardetabel is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de 

leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato 

van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de 

besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling 

een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding 

per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het 

verschil in waarde tussen week drie en week vier.  

 

 


