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Jaarverslag 2018 
 

 

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 2018 uit de volgende personen:  

W.J.M. Thus    te Uden (voorzitter) 

N.A.H.H. Katier    te Ambt-Delden (vice-voorzitter) 

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

G.J. van Beek    te Altforst 

P. Faber     te Nijeberkoop 

J.F.P.A.de Hoon     te Rijen 

vacature 

 

Het bestuur vergaderde vijf keer in 2018. In de eerste vergadering werd de premie voor 

2018 vastgesteld (voor vermeerdering € 0,065 per hen en voor opfok € 0,055 per 

dierplaats). Hiermee werd de premie in 2018 verlaagd ten opzichte van 2017. 

 

Verdere vermeldenswaardige gebeurtenissen en bestuursbesluiten: 

a) Conform het besluit van de ALV in 2017, is bij de prolongatie naar 2018 het volledige 

tegoed op de ledenrekening uitgekeerd. Hiermee keert Avipol terug naar het systeem 

van terugbetaling van de premierestitutie voor boekjaar X via verrekening met de 

prolongatienota voor boekjaar X+2.  

b) Begin 2018 is het administratiesysteem van Avipol, OASE, gemigreerd naar de Cloud. 

OASE is ondergebracht bij een nieuwe eigenaar en de beheerder is het Onderling 

Diensten Centrum (ODC) van de Samenwerkende Onderlinge 

Verzekeringsmaatschappijen (SOM). Avipol heeft overeenkomsten met het ODC 

afgesloten voor het beheer en onderhoud van OASE en voor de beveiliging van de 

data van Avipol in de cloud-omgeving. Hiervoor heeft Avipol de bijbehorende 

hardware (laptop en printer) vernieuwd.  

c) In 2018 heeft Avipol het nieuwe accountantskantoor BonsenReuling de jaarcontrole 

over 2017 laten uitvoeren. Dit is naar tevredenheid uitgevoerd.  

d) In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het 

bestuur het privacy beleid van Avipol vastgesteld. 

e) Avipol heeft een verzoek bij DNB ingediend om ontheffing te krijgen voor het indienen 

van de kwartaalrapportages. Avipol heeft deze ontheffing verkregen van DNB. 

f) In april heeft Avipol een gesprek gevoerd met de toezichthouder, DNB. Hierin is onder 

andere gesproken over het kapitaalbeleid van Avipol. DNB had hier een aantal 

bemerkingen op. Avipol heeft haar kapitaalbeleid herzien en opnieuw door de ALV 

laten vaststellen. DNB heeft geen opmerkingen gemaakt over het aangepaste 

kapitaalbeleid. 

g) Het bestuur heeft de samenwerking met Achmea Schadeverzekeringen N.V. 

geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst. 

h) Het bestuur heeft bekeken of er mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een 

verzekeringsproduct voor de afwaardering van broedeieren tijdens een uitbraak van 

AI. Hier is geen mogelijkheid voor. Om te verhelderen wanneer broedeieren wel of niet 

exportwaardig zijn bij een AI uitbraak heeft Avipol hierover een aantal vragen uitgezet 
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bij de NVWA. De antwoorden hierop zijn opgenomen in een artikel in de Bravo, dat 

begin 2019 is gepubliceerd. 

i) In het kader van Permanente Educatie (PE) hebben in 2018 de heren Van Beek en Thus 

deelgenomen aan de PE bestuurdersopleiding. De heer Thus heeft daarnaast 

deelgenomen aan de voorjaarsbijeenkomst van het Platform Onderlinge Verzekeraars 

over onder andere dataveiligheid en datakwaliteit en de visie van DNB op 

proportionaliteit voor kleine verzekeraars. 

j) Het bestuur heeft in 2018 een aantal leden benaderd om zitting te nemen in het 

bestuur van Avipol. Hoewel er een aantal potentiële geïnteresseerden waren, bleek het 

bestuurswerk momenteel nog niet te combineren te zijn met het werk op de eigen 

onderneming. Daarom heeft dit in 2018 nog niet geleid tot invulling van de vacature in 

het bestuur.   

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

De 25e ALV werd gehouden op 27 september 2018 in Fort Lent te Lent. Tijdens de ALV werd 

aan de hand van de voorliggende jaarstukken verslag gedaan over het jaar 2017. In 2017 

was er geen sprake van schade. Het bestuur stelde voor om van het resultaat over 2017 € 

7.354 toe te voegen aan de algemene reserve en € 310.617 te restitueren aan de leden. Dit 

betreft 70,3% van de over 2017 in rekening gebrachte voorschotpremie. De jaarstukken 

werden goedgekeurd en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid. De 

heer N.A.H.H. Katier was conform het rooster aftredend en stelde zich herkiesbaar. De ALV 

heeft ingestemd met zijn herbenoeming voor een periode van vier jaar. In de 

ledenvergadering werd het idee aangedragen om de jaarnota van Avipol te splitsen in een 

contributiedeel en een verzekeringsdeel, zodat alleen over het verzekeringsdeel 

assurantiebelasting hoeft te worden afgedragen. Het bestuur heeft toegezegd om te 

onderzoeken of deze constructie mogelijk is en wat hiervan de consequenties zijn. 

 

Ontwikkeling verzekerd bestand 

Eind 2018 waren er bij Avipol in totaal 272 actieve polissen met 6.908.823 verzekerde 

dieren, waarvan 3.894.534 moederdieren vleesrassen en 3.014.289  opfokdieren 

vleesrassen. Hiermee was in 2018 sprake van een lichte groei. Ten opzichte van eind 2017 

steeg het totaal aantal verzekerde dieren met 2,4%. Bij de opfokdieren was sprake van 6,6% 

groei, bij de moederdieren was sprake van 0,6% krimp.  

 

In 2018 bedroeg de schadelast € 90.380. Dit ligt zo’n 15% hoger dan de gemiddelde 

schadelast van Avipol van de laatste 10 jaar.    

 

Tenslotte 

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

bedanken voor de uitvoering van hun taken voor Avipol.  

 

Het Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol B.A. 

 

Apeldoorn, 27 maart 2018. 


