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Jaarverslag 2015 
 

 

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 2015 uit de volgende personen:  

R.H. Hamster (tot 1-9-2015)  te De Wilgen/Drachten (voorzitter) 

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

A.C.M. Beijer     te Boven-Leeuwen (secretaris-penningmeester) 

A.H.J. Engelen (tot 15-11-2015) te Someren  

N.A.H.H. Katier    te Ambt-Delden 

P.Faber (per 1-4-2015)   te Nijeberkoop 

J.F.P.A.de Hoon (per 1-4-2015)  te Rijen 

 

Kandidaat-bestuursleden: 

G.J. van Beek    te Altforst 

 

Vanwege ziekte was de heer Hamster vanaf 1 september 2015 niet meer in staat om het 

voorzitterschap van OWM Avipol te dragen. De taken van de heer Hamster zijn verdeeld 

over de overige bestuursleden en de heer Banning heeft sindsdien opgetreden als 

vervangend voorzitter. De heer Hamster is op 19 november 2015 helaas overleden. Hiermee 

heeft OWM Avipol een gedreven voorzitter verloren die OWM Avipol heeft gevormd tot een 

robuuste, professionele organisatie die klaar is voor de toenemende wettelijke eisen die 

gesteld worden aan verzekeraars.   

 

De heer Beijer is per 1 september 2015 toegetreden tot het dagelijks bestuur van OWM 

Avipol in de functie van secretaris-penningmeester. Hiervoor is de heer Beijer getoetst en 

geschikt bevonden door DNB.  

 

Het bestuur vergaderde zes keer in 2015. In de januari vergadering werd de premie voor 

2015 vastgesteld (voor vermeerdering € 0,08 per hen en voor opfok € 0,08 per dierplaats). 

Verdere vermeldenswaardige bestuursbesluiten: 

a) De herverzekeringsovereenkomst met Achmea RE is in 2015 onder gelijke voorwaarden 

voortgezet. Voor de herverzekeringsovereenkomst 2016 is het bestuur in overleg 

gegaan met Achmea RE om het eigen behoud te veranderen van 1,875 x de 

risicopremie naar 1,8 x de risicopremie. Hierdoor wordt de herverzekering eerder 

aangesproken, maar is ook de omvang van de dekking kleiner. Achmea RE heeft dit 

geaccepteerd bij een gelijkblijvende herverzekeringspremie.  

b) In 2015 heeft het bestuur een aantal aanpassingen van de dekking van het 

verzekeringspakket voorbereid: 

- Laten vervallen van de dekking van het eigen risico die het PPE hanteerde bij de 

vaststelling van de schadevergoeding bij schade wegens een besmetting met Mg.   

- Opnemen van de waardetabel in de Algemene Voorwaarden. 

- Verhogen van de leegstandvergoeding bij schijnleg. 

Deze aanpassingen zijn voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering en goedgekeurd. 

c) In 2015 is de detectiemethode voor schijnleg, in samenwerking met de GD, verder 

doorontwikkeld. Via combineren van histologisch onderzoek en sectie is het mogelijk om 

bij hennen zonder zichtbare schijnleg toch te kunnen bepalen of zij lijden aan schijnleg of 

een andere aandoening.  
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d) Het bestuur heeft een bestuursreglement opgesteld waarin de verdeling van taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen het algemeen en het dagelijks bestuur 

is beschreven.  

e) Het bestuur heeft besloten om de vergoeding voor de voorzitter te wijzigen naar € 800 

per maand. 

f) Het bestuur heeft een protocol vastgesteld om bij een naheffing van premie de omvang 

hiervan per lid vast te stellen. 

g) In 2015 heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek bij OWM Avipol uitgevoerd over 

de boekjaren 2012 en 2013. De aanleiding hiervoor was dat bij andere Onderlingen 

fouten waren ontdekt bij het tarief voor de assurantiebelasting dat was gebruikt bij de 

premierestitutie. De conclusie van het onderzoek was dat OWM Avipol de correcte 

tarieven had gebruikt. Verder zijn er zeer kleine afwijkingen gevonden in de afgedragen 

assurantiebelasting, maar omdat dit om zeer geringe bedragen ging, hoefde dit niet te 

worden gecorrigeerd. Het boekenonderzoek heeft verder geen bijzonderheden aan het 

licht gebracht. 

h) Het bestuur heeft het risicomanagement systeem vastgesteld. Dit document beschrijft 

op hoofdlijnen hoe OWM Avipol de risico’s beheerst waar zij aan blootstaat, welke 

kaders zij hiervoor gebruikt en waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

belegd. Als onderdeel van dit systeem heeft OWM Avipol beschreven aan welke risico’s 

zijn blootstaat, wat de risicobereidheid van OWM Avipol is, en welke maatregelen zij 

treft om te voorkomen dat zij aan grotere risico’s blootstaat dan waartoe zij bereid is. 

De risicobereidheid is met de leden besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering en 

is in te zien via www.avipol.nl.  

i) Het bestuur heeft het kapitaalbeleid vastgesteld. Dit is met de leden besproken tijdens 

de Algemene Ledenvergadering en is in te zien via www.avipol.nl. 

j) Het bestuur heeft de toelichting op de naleving door OWM Avipol van de Code 

Governance Principes Verzekeraars vastgesteld. 

k) De heren Hamster, Banning en Beijer hebben in 2015 deelgenomen aan een 

trainingstraject, verzorgd door NORM Advies, ter voorbereiding op de geschiktheidstoets 

van DNB.   

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

 

Algemene Leden Vergadering 

In 2015 heeft OWM Avipol tweemaal een Algemene Ledenvergadering gehouden. De 21e 

ALV werd gehouden op 31 maart 2015, de 22e ALV werd gehouden op 17 november 2015. 

Beide vergadering vonden plaats in het Pluimveemuseum te Barneveld.  

 

Tijdens de 21e ALV werd aan de hand van de voorliggende jaarstukken verslag gedaan over 

het jaar 2014. In het jaar 2014 was sprake van een schadebedrag van € 49.004,-. Als 

gevolg van deze schade kon over het boekjaar 2014 een premierestitutie van 51% 

plaatsvinden. De ALV heeft besloten om de helft hiervan toe te voegen aan de ledenrekening 

en de andere helft bij de prolongatie 2016 uit te keren. De jaarstukken werden goedgekeurd 

en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid. Verder heeft de ALV een 

aantal aanpassingen van het verzekeringspakket van OWM Avipol goedgekeurd en de heren 

Faber en De Hoon benoemd als bestuurslid van OWM Avipol, onder de voorwaarde dat zij 

geschikt worden bevonden door DNB. Beide heren zijn door DNB getoetst op geschiktheid en 

hierop positief beoordeeld. Per 1 april 2015 zijn beide heren toegetreden tot het bestuur van 

OWM Avipol.   

 

Tijdens de 22e ALV zijn de leden geïnformeerd over het ziekbed van de heer Hamster, het 

verloop van het schadejaar 2015 en het door OWM Avipol gehanteerde kapitaalbeleid en 

risicobereidheid. De heer A.H.J. Engelen is afgetreden als bestuurslid van OWM Avipol. Het 

bestuur heeft de heer G.J. van Beek werd voorgedragen als kandidaat-bestuurslid. De ALV 

http://www.avipol.nl/
http://www.avipol.nl/
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heeft de heer Van Beek benoemd als bestuurslid van OWM Avipol, onder de voorwaarde dat 

hij geschikt wordt bevonden door DNB.   

 

Ontwikkeling verzekerd bestand 

Eind 2015 waren er bij OWM Avipol in totaal 279 actieve polissen met 7.333.870 

verzekerde dieren, waarvan 4.099.020 moederdieren vleesrassen en 3.234.850  

opfokdieren vleesrassen. Hiermee was in 2015 sprake van groei. Ten opzichte van eind 

2014 groeide het totaal aantal verzekerde dieren met 5,5%. Bij de opfokdieren was sprake 

van 5,1% groei, bij de moederdieren was sprake van 5,8% groei.  

 

Beleid / gang van zaken 

In 2015 zijn 8 schademeldingen bij OWM Avipol ingediend. Dit betrof 6 schademeldingen 

wegens leegstand veroorzaakt door S. enteritidis, 1 schademelding wegens leegstand 

veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum en 1 schademelding wegens schijnleg. Twee 

van deze schademeldingen konden niet in het boekjaar 2015 worden afgehandeld. Voor deze 

schades is een bedrag van € 42.198 gereserveerd.   

 

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

en de secretaris/penningmeester) beoordeelde in 2015 11 schadegevallen. Dit betroffen 5 

schademeldingen die nog betrekking hadden op het jaar 2014 en 6 schademeldingen met 

betrekking op het jaar 2015.  

 

Tenslotte 

In het lopende jaar 2016 zijn tot op heden vier schademeldingen ingediend. Drie meldingen 

betreffen schade door leegstand, tweemaal vanwege een besmetting met S. enteritidis en 

eenmaal vanwege een besmetting met S. java.  Een melding betreft schade veroorzaakt door 

Schijnleg.  

 

Graag willen wij Achmea Agro en in het bijzonder de mensen van ons stafbureau bedanken 

voor de uitvoering van hun taken voor OWM Avipol.  

 

Het Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol B.A. 

 

Leiden, 3 oktober 2016. 


