Jaarverslag 2020
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 2020 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 zes keer in 2020. Vanwege de uitbraak van Covid-19 heeft een gedeelte
van deze vergaderingen digitaal plaatsgevonden. In de eerste vergadering werd de premie voor
2020 vastgesteld (voor vermeerdering € 0,06 per hen en voor opfok € 0,06 per dierplaats). Hiermee
bleef de premie in 2020 gelijk aan die van 2019.
Sinds 10 juli 2020 heeft de heer H.W. de Klein als kandidaat-bestuurslid de vergaderingen van het
bestuur bijgewoond.
Verdere vermeldenswaardige gebeurtenissen en bestuursbesluiten:
a) Avipol heeft onderzoek gedaan naar diverse opties voor het uitbreiden van het
verzekeringspakket van Avipol. Er is gekeken naar andere pluimvee-aandoeningen zoals
Blackhead en Cloacitis, maar ook naar het verzekeren van schade door brand of gevolgschade
door verstikking. Dit onderzoek heeft in 2020 geleid tot een wijzigingsvoorstel voor de
leegstanddekking. Er is een overzichtsnotitie opgesteld dat ter informatie aan de leden is
toegezonden met de stukken voor de ALV 2020. De leden worden van harte uitgenodigd om
ideeën te blijven delen met het bestuur.
b) In 2020 is de opfok- en vermeerderingssector, en daarmee ook Avipol, geconfronteerd met
het besluit van LNV om niet langer verificatie onderzoek uit te voeren ter bevestiging van een
verdenking van een besmetting met Salmonella. Vleeskuikenouderdieren worden op basis
van de eerste positieve testuitslag besmet verklaard en op last van de overheid van het
bedrijf afgevoerd. Avipol heeft op basis van haar eigen schadehistorie en op basis van cijfers
van Avined over vals-positieve uitslagen uit de laatste jaren, een inschatting gemaakt van de
gevolgen van dit besluit voor de te verwachten schadelast van Avipol. Hieruit is een extra
schadelast becijferd van € 50.000 - € 80.000. Dit heeft niet geleid tot het nemen van
premiemaatregelen door het bestuur.
c) In 2020 is Avipol geconfronteerd met de uitbraak van Covid-19 en met het instellen van
beperkende maatregelen door de overheid. Voor Avipol had dit als belangrijkste effect dat het
kantoor minder toegankelijk was voor de uitvoering van werkzaamheden. Een deel van de
bestuursvergaderingen en de ALV moesten vanwege lockdown-maatregelen schriftelijke of
digitaal plaatsvinden. De polis administratie, de financiële administratie en de schade
behandeling zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. Een geplande audit van de
sleutelfuncties Interne Audit en Risicomanagement, de geplande PE training van de
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d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

bestuursleden en het toezichtgesprek met DNB zijn door de Covid-19 maatregelen uitgesteld
of vervallen.
Het bestuur heeft een wijziging van de leegstanddekking van Avipol voorbereid. Dit heeft
geleid tot een voorstel aan de ALV om de hoogte van de leegstandvergoeding, de ingang en
de maximale lengte van de leegstandperiode aan te passen. Dit voorstel is door de ALV
aangenomen en vanaf 1 december 2020 in werking gegaan.
Het bestuur heeft het rampscenario dat wordt gebruikt om de hoogte van
solvabiliteitskapitaalvereisten te bepalen, aangepast. Dit scenario bestond uit het scenario
waarbij het grootste object (= stal) in de portefeuille van Avipol werd getroffen door de
dierziekte met het hoogste verzekerde risico. Gebleken is dat dit het rampscenario en
daarmee de SKV gevoelig maakt voor mutaties op dit specifieke object. Hierom is het
rampscenario aangevuld met het scenario dat een cluster van 5 vermeerderingsbedrijven van
gemiddelde omvang wordt getroffen door een uitbraak van Salmonella, waarbij wordt
uitgegaan van de maximale vergoedingsduur van de leegstand. Via het scenario ‘Grootste
object, duurste schade’ is de ontwikkeling van de waardetabel, verwerkt in het rampscenario.
Via het scenario ‘Clusteruitbraak Salmonella’ is de ontwikkeling van het totale
verzekerdenbestand van Avipol, verwerkt in het rampscenario.
Het Verbond van Verzekeraars is overgegaan tot een nieuw stelsel van zelfregulering en
toetsing hierop. Aan Avipol is een gedeeltelijke vrijstelling hierop verleend.
DNB heeft bij Avipol een uitvraag gedaan over de beheersing van de integriteitsrisico’s.
Hierop heeft Avipol geen terugkoppeling ontvangen over de verstrekte antwoorden.
Het bestuur heeft de samenwerking met Achmea Schadeverzekeringen N.V. geëvalueerd. De
samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen stamt uit 2014. Dit is aanleiding geweest
om de overeenkomst in zijn geheel te vernieuwen. Beide partijen hebben de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst getekend.
Het bestuur heeft de bewerkersovereenkomst met CP Grafimedia vernieuwd. CP Grafimedia
verzorgt voor Avipol de verzending van de stukken voor de bestuursvergaderingen en de
ALV. Uit het oogpunt van de AVG heeft Avipol met deze partij een bewerkersovereenkomst.
Vanuit de sleutelfuncties is in 2020 een controle uitgevoerd op de beschrijving van de
sleutelfuncties en de bevoegdheden van de sleutelfunctiehouders.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
De 27e ALV is in schriftelijke vorm gehouden, ondersteund met een digitale sessie via Microsoft
Teams. Tijdens de ALV werd aan de hand van de voorliggende jaarstukken verslag gedaan over
het jaar 2019. In 2019 was sprake van een schadelast van € 28.159. Het bestuur stelde voor om van
het resultaat over 2019 € 7.376 toe te voegen aan de algemene reserve en € 235.970 te restitueren
aan de leden. Dit betreft 61,2% van de over 2019 in rekening gebrachte voorschotpremie. De
jaarstukken werden goedgekeurd en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde
beleid. De heren W.J.M. Thus en G.J. van Beek waren conform het rooster aftredend en stelden
zich herkiesbaar. De ALV heeft ingestemd met hun herbenoeming voor een periode van vier jaar.
De heer H.W. de Klein werd door het bestuur voorgedragen ter benoeming als bestuurslid. De
ALV heeft hiermee ingestemd, onder het voorbehoud van het met een goed gevolg afronden van
de toetsing door DNB. DNB heeft op 21 januari 2021 ingestemd met deze benoeming.
Ontwikkeling verzekerd bestand
Eind 2020 waren er bij Avipol in totaal 244 actieve polissen met 6.385.961 verzekerde dieren,
waarvan 3.628.598 moederdieren vleesrassen en 2.757.363 opfokdieren vleesrassen. Hiermee
was in 2020 sprake van een lichte daling. Ten opzichte van eind 2019 daalde totaal aantal
verzekerde dieren met 0,2%. Bij de opfokdieren was sprake van 2,5% groei, bij de moederdieren
was sprake van 2,2% krimp. In 2020 bedroeg de schadelast € 117.312.
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.
Leiden, 25 maart 2021.
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