ACTUEEL

Brede weersverzekering onbeke nd en onbemind in bollensector
De brede weersverzekering is nog niet populair onder bloembollenkwekers. De gesubsidieerde verzekering geniet weinig
bekendheid en de kwekers zien er het nut niet van in. Maar de
risico’s van schade door extreem weer worden groter en aankloppen bij de regering is er bij calamiteiten niet meer bij.
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H

evige regenbuien, onverwachte vorst
of hagelstenen ter grootte van flinke
knikkers. Het weer wordt weerbarstiger. Ondernemers met gewassen op het open
veld lopen meer risico’s om van de ene op de
andere dag met een flink beschadigde teelt
te zitten.
Veel bollenkwekers hebben wel een hagelverzekering, maar risico op schade door vorst of
blank staande percelen wordt vaak voor lief
genomen. In andere sectoren neemt de belangstelling voor het afdekken van schade door
verschillende weersomstandigheden juist toe.
Steeds meer ondernemers verzekeren zich met
de brede weersverzekering. Hiermee verzekeren ondernemers met landbouwgrond met

open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich
tegen schade aan gewassen door extreme en
ongunstige weersomstandigheden. Bijvoorbeeld schade door ijzel, storm, regen of brand
door blikseminslag.
De brede verzekering is een initiatief vanuit de
Europese Commissie en wordt in Nederland
door de landelijke politiek en de agrarische
vertegenwoordigende organisaties ondersteund. De ondernemers die zich aansluiten
bij de brede weersverzekering krijgen een
tegemoetkoming in de verzekeringspremie
van maximaal 65 procent. Daarvoor is dit jaar
een subsidie van 9 miljoen euro beschikbaar.
Na de openstellingsperiode wordt bekeken of
er voldoende budget is voor iedere aanvrager
die voldoet aan de voorwaarden. Als er onvoldoende budget is, wordt het percentage subsidie verlaagd.

Rekenvoorbeeld brede weersverzekering:
Een rekenvoorbeeld van de kosten van een brede weersverzekering voor een bloembollenbedrijf in Noord-Holland van 100 hectare waarvan 50 hectare lelies (t.w.v.
60.000 euro/ha) en 50 ha tulpen (t.w.v. 20.000 euro/ha).
Er zijn vier verschillende mogelijkheden in de brede weersverzekering. Het verschil
zit in de neerslagdekking. De vier verschillende mogelijkheden staan onder A t/m D
genoemd. Hierbij zijn honderd ha bloembollen meegenomen in de brede weersverzekering (incl. hageldekking). Onder optie E staat de premie voor alleen een hagelverzekering. De premies in deze offerte zijn excl. assurantiebelasting. De assurantiebelasting gaat over de bruto premie en is niet subsidiabel.

Optie

Premie voor
subsidie (€)

Premie na
subsidie (€)

A

Brede weersverzekering standaard

66.792,00

23.382,20

B

Brede weersverzekering 50mm

95.392,00

33,392,20

C

Brede weersverzekering plus

95.392,00

33,392,20

D

Brede weersverzekering max

115.412,00

40,399,20

E

Alleen gewassen te velde hagelverzekering
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16,786,00

In 2010 waren er nog maar 410 agrarische
ondernemers die zich aansloten bij de brede
weersverzekering. De RVO laat weten dat dat
dit jaar naar verwachting 1400 ondernemers
zal zijn.

HAGELBUI
Maar in de bloembollensector is de brede
weersverzekering niet populair. En waarom
niet? In andere teelten, zoals de fruitteelt, waar
ook een hoge waarde per hectare is, slaat de
verzekering wel aan. Ruim 30 procent van de
aanvragen zijn afkomstig van telers van harden zachtfruit. Daarnaast zijn het akkerbouwers
en vollegrondgroentetelers die deze verzekering afsluiten.
Guus Braam, adviseur bloembollenteelt bij
Delphy kan er geen vinger achter krijgen.
“We zien in de praktijk dat weinig bloembollentelers de brede weersverzekering hebben.
Ondernemers sluiten vaak wel een individuele hagelverzekering af maar niet voor zaken als
wateroverlast.”
Dan maar eens een rondje bellen langs de
kwekers zelf. Uit de rondvraag blijkt dat veel
kwekers onbekend zijn met de inhoud van de
brede weersverzekering. “Ik heb er wel van
gehoord maar me er niet in verdiept” is de
strekking van de antwoorden van de kwekers.
De bollenkwekers blijken een hagelverzekering al meer dan genoeg te vinden. En het risico op schade is op veel bedrijven gespreid.
Bloembollenkweker Henk Joling uit het Drentse Dwingeloo legt uit: “We telen lelies op veel
verschillende percelen in een straal van 20 kilometer rondom ons bedrijf. Daarmee is het risico dat er veel verhagelt relatief klein. Mocht er
ergens een perceel verhagelen, dan kunnen we
dat wel dragen. Als je 25 hectare aan één stuk
zou hebben en er komt dan een flinke hagelbui
overheen, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar dat geldt voor ons niet.”
Kwekers geven aan dat 20 procent schade op
één perceel door een hagelbui wel overkomelijk is. De bedrijven worden steeds groter en
het risico van dergelijke schadebeelden worden min of meer ingecalculeerd.
Daarbij komt dat veel kwekers de voorwaarden van de brede weersverzekering niet kennen. Ook wordt gedacht dat het eigen risico
hoog is, waardoor de verzekering minder interessant zou zijn.

ke verzekeraar op zijn risicoprofiel van toepassing zijn.
De verzekeraars zagen de belangstelling voor
de brede weersverzekering de afgelopen jaren
stijgen. En ook in 2016 is er, zeker na de weersschade op agrarische bedrijven eerder dit jaar,
meer belangstelling dan in 2015.
“Het wordt steeds belangrijker om risico’s af
te dekken”, zegt Marien Boersma van AgriVer
Agrarische verzekeringen. “Voorheen dachten
we dat alleen in Beieren of Zuid-Frankrijk grote
weersschade op kon treden bij boeren en tuinders, maar ondertussen hebben we gezien dat
dat ik Nederland ook het geval kan zijn.”
Natuurlijk kent een ondernemer de risico’s van
zijn percelen, gaat Boersma verder. “Daar wordt
ook vast rekening mee gehouden in het bouwplan.
Maar het feit blijft dat de weersomstandigheden
steeds onvoorspelbaarder en extremer worden.”
Jan Schreuder van verzekeraar Vereinigte
Hagel herkent dat beeld. “We hebben dit jaar

ook in de bollensector flinke schade gezien
door percelen die onder water staan en zijn
verhageld. Maar het lijkt erop dat veel bollenkwekers het weer nog niet als risico zien.”
Schreuder stelt dat ondernemers zich moeten
laten voorlichten over de mogelijkheden van
de brede weersverzekering. “Uiteindelijk moet
de ondernemer ervan uit kunnen gaan dat bij
schade er garantie van volledige uitkering is.
Daar hoort wel een goed advies bij. Iedereen
kan een polis maken, maar een goede adviseur
kan alle voorwaarden haarfijn uitleggen.”

RISICO
Ondernemers noemen soms het hoge eigen
risico, van 30 procent, als obstakel om de brede
weersverzekering aan te schaffen. “Dat eigen
risico is niet altijd zo hoog”, zegt Schreuder.
“Wij zetten bij onze hagelverzekering in op 5
procent eigen risico tijdens het gehele seizoen.
En elke verzekeraar kan dat zelf bepalen. Het

is daarom voor de ondernemer belangrijk om
zich goed te laten voorlichten over de verschillende voorwaarden van de aanbieders.”
De verzekeraars wijzen erop dat de Nederlandse regering niet snel meer bijspringt als
er schade is door extreem weer. Dat bleek ook
eerder dit jaar toen staatssecretaris Martijn
van Dam geen steun toezegde aan de door
extreem weer getroffen boeren in het zuiden
van het land. Boeren moeten zich verzekeren tegen zulke risico’s, zo is de teneur in Den
Haag. Daarbij wordt graag verwezen naar de
flink gesubsidieerde brede weersverzekering
als vangnet.
De brede weersverzekering komt uit de hoed
van de overheid en LTO. Kan het zijn dat in
de grilligheid van de politiek de verzekering of
subsidie weer wordt ingetrokken? Schreuder is
daar niet bezorgd over. “We spreken regelmatig met de bestuurders in Den Haag en daar is
breed draagvlak voor deze verzekering.”

EXTREMER
De brede weersverzekering wordt aangeboden door verschillende verzekeraars die elk
hun eigen voorwaarden in de polis kunnen
opnemen. Daarmee zou de ondernemer zelf
kunnen bepalen welke voorwaarden van wel-

Extreme neerslag met bijbehorende gevolgen komt steeds vaker voor
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