Welk weerrisico loopt
de bollenkweker?
Het klimaat verandert, de laatste jaren vertoont het weer
steeds meer extremen. We hebben de laatste extreme
droogte, hevige regen- of hagelbui nog niet gehad.
Opvallend genoeg is het aantal bollenkwekers dat een brede
weersverzekering heeft afgesloten heel laag.
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en brede weersverzekering is een
allriskverzekering voor schade aan
gewassen door extreme weersomstandigheden, zoals hagel,
zware regen, vorst en droogte, vertelt Jan
Schreuder, directeur van verzekeringsmaatschappĳ Vereinigte Hagel, een van
de maatschappĳen die deze verzekering
aanbieden. “De premie voor deze verzekering is van allerlei factoren afhankelĳk.
Hierbĳ speelt niet alleen de verzekerde
waarde een rol, maar ook de regio en het
type gewas. Uit de historie blĳkt namelĳk
dat de risico’s per regio verschillen.”

EIGEN RISICO
Ook de uitkering verschilt per calamiteit.
“Bĳ hagel is het eigen risico 5 procent, bĳ

loop je, wat kost een verzekering en wat
zou de uitkering opleveren? Het is goed
om die rekensom elk jaar te maken. De
voorwaarden kunnen namelĳk jaarlĳks
veranderen.”
Ook Interpolis ervaart dat ‘de verzekeringsbereidheid’ niet groot is onder
bollenkwekers, vertelt sectormanager
plantaardig Willem Snoeker. “Vaak hebben kwekers hun land op verschillende
plekken waardoor de risico’s zĳn gespreid.
Dat zal zeker meespelen.”

OMSLAGPUNT
wateroverlast en bĳ nachtvorst 30 procent.” De verzekeringsmaatschappĳ kan
deze voorwaarden niet zelf bedenken en
klakkeloos toepassen. “De voorwaarden
worden jaarlĳks gecontroleerd en gekeurd
door het ministerie.” Voor contractteelt
gelden dezelfde voorwaarden. “Hierbĳ
geldt dat degene die het perceel opgeeft
voor de Gecombineerde Opgave de verzekering afsluit.”
Bĳ Vereinigte Hagel zĳn slechts enkele
bollenkwekers verzekerd in de brede
weersverzekering. “Blĳkbaar schat men
het risico op schade door het weer laag
in. Dat is opvallend, gelet op het veranderende klimaat. Tegelĳkertĳd is het een
optelsom van allerlei factoren: welk risico

Schreuder raadt bollenkwekers aan zich
goed te laten voorlichten over de voors en
tegens van een brede weersverzekering
en een offerte op maat te laten maken.
“Maak een inschatting van de risico’s
die jĳ loopt door je deze concreet voor te
stellen. Wat gebeurt er als er eind april
opeens tien graden vorst is, of als in juni
in een paar dagen 200 millimeter neerslag
valt? Ergens is er een omslagpunt tussen
kosten en baten.” Snoeker vult aan: “De
weersomstandigheden lĳken te veranderen, dus klopt je rekensom nog steeds?
Welk risico ben je bereid te accepteren?
Dat is aan de ondernemer. Ik zou wel
aanraden om hierover goed in gesprek te
blĳven met een adviseur en de afwegingen
zorgvuldig te maken.”

Subsidie
RVO keert een subsidie uit voor de brede
weersverzekering. De uitkering bedraagt maximaal 65 procent van de te betalen verzekeringspremie. Kijk voor de voorwaarden en meer
informatie op www.rvo.nl. De premie kan worden aangevraagd tussen 1 maart en 15 mei 2018.
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