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Jaarverslag 2019 
 

 

 

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 2019 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 2019. In de eerste vergadering werd de premie voor 

2019 vastgesteld (voor vermeerdering € 0,06 per hen en voor opfok € 0,06 per dierplaats). 

Hiermee werd de premie in 2019 verlaagd ten opzichte van 2018. 

 

Verdere vermeldenswaardige gebeurtenissen en bestuursbesluiten: 

a) Avipol heeft bij de NVWA navraag gedaan over de exportwaardigheid van broedeieren 

tijdens een AI-uitbraak. Hierover is een artikel geplaatst in de Bravo. Zolang een gebied 

AI-vrij is, zijn de daar geproduceerde broedeieren exportwaardig wanneer zij voldoen 

aan de gestelde eisen uit de richtlijn 2009/158. Wanneer er sprake is van een 

vermoeden van besmetting met AI of wanneer een vermeerderingsbedrijf in een bt-

gebied ligt, wordt de exportwaardigheid geschorst. Bij afwezigheid of opheffing van 

een bt-gebied zijn broedeieren weer exportwaardig, mits wordt voldaan aan de eisen 

uit richtijn 2009/158. Deze exportwaardigheid geldt in elk geval binnen de grenzen van 

de EU. Derde landen kunnen broedeieren afwijzen zolang de OIE (Office International 

Epizooties, de wereldorganisatie voor diergezondheid) een land nog niet de ‘AI-vrij’ 

status heeft verleend. 

b) In 2019 heeft Avipol een protocol opgesteld voor het bepalen van de omvang van 

schade bij schijnleg in veranda huisvesting.  

c) Het bestuur heeft een analyse opgesteld van de risico’s waar Avipol aan bloot staat. De 

belangrijkste risico’s voor Avipol zijn: het schaderisico, de continuïteit van de 

bedrijfsvoering van Avipol, waarbij sterk wordt geleund op Achmea, en het risico dat 

de waarde van Avipol onvoldoende kan worden vertaald naar schade-uitkeringen, 

waardoor het draagvlak voor Avipol bij haar leden in het gedrang komt. De uitkomsten 

van deze analyse zijn verwerkt in de jaarlijkse risicobeoordeling van Avipol. 

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

andere gesproken over de bedrijfsvoering van Avipol, eventuele gevolgen van de 

Brexit voor Avipol en de plannen voor 2019.  

e) Het bestuur heeft besloten om de huidige vergoeding voor de bestuursleden te 

handhaven en de bestuursvergoeding in 2022 opnieuw te evalueren. In 2019 heeft 
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Avipol uitsluitsel gekregen van de Belastingdienst, dat de voorzitter van Avipol voor 

zijn werkzaamheden voor Avipol geen BTW hoeft te rekenen. 

f) Vanwege personele wisselingen, zowel binnen het bestuur van Avipol, als in het 

management van diverse opfokorganisaties, heeft het bestuur besloten om een aantal 

bezoeken te brengen aan de opfokorganisaties. Het doel van deze gesprekken was het 

hernieuwen van de kennismaking, en te bespreken hoe de opfokorganisaties aankijken 

tegen Avipol en hoe Avipol haar product en dienstverlening verder zou kunnen 

verbeteren.  

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

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

h) Vanuit de sleutelfuncties zijn in 2019 controles uitgevoerd op de (uitvoering van) de 

procedures rondom de urenverantwoording en facturering van Achmea, de 

schadebehandeling van schijnleg in een verandahuisvesting, het inwinnen van 

informatie over veranderende wet- en regelgeving, de permanente educatie van het 

bestuur, het beoordelen en goedkeuren van contracten en naleving van de interne 

rapportagecyclus.  

i) Het bestuur heeft in 2019 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 2019 nog niet geleid tot invulling van de vacature in 

het bestuur.   

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

De 26e ALV werd gehouden op 21 november 2019 in Fort Lent te Lent. Tijdens de ALV werd 

aan de hand van de voorliggende jaarstukken verslag gedaan over het jaar 2018. In 2018 

was sprake van een schadelast van € 90.379. Het bestuur stelde voor om van het resultaat 

over 2018 € 7.067 toe te voegen aan de algemene reserve en € 191.082 te restitueren aan 

de leden. Dit betreft 46,3% van de over 2018 in rekening gebrachte voorschotpremie. De 

jaarstukken werden goedgekeurd en het bestuur werd décharge verleend voor het 

gevoerde beleid. De heren P.J. Faber en J.F.P.A. de Hoon waren conform het rooster 

aftredend en stelden zich herkiesbaar. De ALV heeft ingestemd met hun herbenoeming 

voor een periode van vier jaar. 

 

Ontwikkeling verzekerd bestand 

Eind 2019 waren er bij Avipol in totaal 247 actieve polissen met 6.399.483 verzekerde 

dieren, waarvan 3.709.587 moederdieren vleesrassen en 2.689.896  opfokdieren 

vleesrassen. Hiermee was in 2019 sprake van een daling. Ten opzichte van eind 2018 

daalde totaal aantal verzekerde dieren met 7,4%. Bij de opfokdieren was sprake van 10,8 % 

krimp, bij de moederdieren was sprake van 4,7% krimp.  

 

In 2019 bedroeg de schadelast € 28.159. Dit ligt op ca. 1/3 van 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, 8 april 2020. 


