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Inleiding
Bij alles wat we doen lopen we risico’s. Vele risico’s zijn te voorzien, andere veel minder. We
weten dat als je door rood licht rijdt de kans op een ongeval of schade groot is. De gevolgen die
voortkomen uit die risico’s zijn soms ook te dragen, maar vaak kan de schade dusdanig zijn dat ze
een grote invloed hebben op het functioneren.
Om niet met, de vaak grote, gevolgen te zitten is men vroeg begonnen met het afdekken van
risico’s. Door het betalen van een premie werden de gevolgen van schade door bepaalde
omstandigheden al afgedekt. We spreken hier dan ook over het verzekeren voor de gevolgen van
schade zoals; schade aan opstanden, verkeersschades en aansprakelijkheid. Maar zelf risico’s
beperken is ook een manier die in sommige gevallen uiteindelijk effectiever en wellicht ook
goedkoper is.
Tegenwoordig spreken we over risicomanagement of risicobeheer. Dit is simpelweg het managen of
beheersen van de risico’s die iemand kan lopen. Hierbij kan je jezelf de vraag stellen: ‘Welke
risico’s loop ik als ondernemer en hoe kan ik ze voorkomen?’
Want het afdekken van risico’s kost vaak grote sommen geld terwijl het mogelijk is om, door
preventieve maatregelen te nemen, de risico’s te verkleinen en wellicht de premie te verlagen.
Er zijn ook risico’s die niet afgedekt kunnen worden. Deze risico’s worden vaak ondernemersrisico’s
genoemd. Het zijn risico’s die voortvloeien uit de beslissingen die je maakt bij het voeren van je
bedrijf.
In dit discussiestuk willen wij het met jou het hebben over; ‘Wat zijn risico’s en welke kom je als
agrarisch ondernemer tegen?’. Daarna hebben we het over het beleid dat de overheid voert op
risicomanagement. Staat de overheid gemakkelijk garant voor schades die niet te verzekeren zijn of
juist niet? Maar ook hoe staat het in Europa. Is het dragen van risico’s in elk land gelijk of zitten
daar verschillen tussen? Waarna we het met je willen hebben over wat je kan doen tegen risico’s en
hoe je dus je risico’s kan managen. En als laatste natuurlijk de stellingen waarin jij je mening kan
geven over risicomanagement.
Dit discussiestuk is met de hulp van Rian Doggen en Jan Fonk (Achmea), Roelf Gravemeijer (LNV) en
Marcel van Asseldonk (IRMA) tot stand gekomen.
Ik wens je een vruchtbare discussie toe!

Jacqueline van der Burg
Dagelijks Bestuurder NAJK
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Risico’s en risicomanagement
Volgens de Dikke van Dale is een ‘risico’ een gevaar voor schade of verlies. De gevolgen van schade
of verlies zijn vaak van financiële aard.
Denk maar eens aan glasschade. Glasschade is een schade aan een materiaal, in dit geval glas. Om
het glas te vervangen kost het geld dus een financiële schade. Je zou denken dat het vervangen van
een ruit niet veel kost. Dat is ook zo, maar een hele kas of delen ervan vervangen kost wel een
hoop. En vaak is er niet alleen maar schade aan het materiaal, de gevolgen van de schade zijn er
ook. De zogenaamde gevolgschade.
Gevolgschade van glasbreuk kan zijn dat de producten die onder dat glas of in dat gebouw staan ook
schade ondervinden. Denk maar aan de directe schade door glas dan wel de indirecte schade door
kou en wind waarvoor het glas het product beschermde. Deze schades zijn vaak vele malen groter
en hebben een grotere impact op de financiële situatie dan de kosten van een nieuwe ruit.
Er zijn grofweg twee soorten risico’s te benoemen. Risico’s die te verzekeren zijn en risico’s die
niet verzekerbaar zijn. Tot deze laatste groep behoren de ondernemingsrisico’s. Deze risico’s
komen voort uit de keuzes die je als ondernemer voor je bedrijf maakt. Hierbij kan je bijvoorbeeld
denken aan het kiezen van een andere afzetorganisatie om je producten te vermarkten. Als dat niet
het gewenste resultaat oplevert dan dat je verwacht, dan heb je pech. Het is een keuze die je als
ondernemer gemaakt hebt dus een ondernemersrisico.
Tot de eerste groep risico´s behoren de risico´s die gedekt kunnen worden onder een verzekering.
Denk hierbij aan je opstanden, inboedel, machines en auto´s als wel gewassen.
Risico’s niet goed managen en afdekken kan leiden tot inkomensfluctuaties. In de agrarische sector
zijn deze fluctuaties, gezien de aard van de onderneming, groter dan in bijvoorbeeld het MKB. De
grote vraag die hierbij speelt is welke risico’s wil je dragen, welke risico’s kan je dragen, voor
welke risico’s moet je verplicht verzekerd zijn en welke risico’s nemen anderen (zoals de overheid)
van je over?
Over het beleid van de overheid gaan we het hebben in het volgende hoofdstuk. Je keuzes tot wel
of niet verzekeren komt terug in het hoofdstuk ‘manage je risico’s’.

Illustratie: Theo van Daal
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Overheidsbeleid
Vroeger toen, zoals onze grootouders het soms nog steeds zeggen, alles beter was, nam de overheid
veel taken van de burger en ondernemer uit handen. Zaken die gedragen konden worden door het
bedrijfsleven droeg de overheid voor hen. Sinds de kreet “van zorgen voor naar zorgen dat” door oud
minister Veerman werd geïntroduceerd zien we een duidelijke verschuiving bij de overheid. De
overheid vindt dat ondernemers en burgers hun eigen lasten zoveel mogelijk moeten dragen. En vaak
is dit ook gewoon mogelijk of kan dit mogelijk gemaakt worden.
Maar hoe staat de overheid er nu in en hoe gaan andere Europese landen om met risicomanagement?
De rol van de Nederlandse overheid
De Nederlandse overheid heeft jarenlang bij weerschades de schadelasten van de agrarisch
ondernemers uit handen genomen door ze vrij te stellen van schade. Anno 21ste eeuw vindt onze
overheid dat hiervoor de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemer ligt. Maar zij sluit niet uit
dat de overheid de rol van herverzekeraar op zich kan nemen voor schades die anders niet te
verzekeren zijn. Hierbij valt te denken aan schade door dierziekten, plantziekten, weerschaden,
consumentenstakingen etc.
Zo is door deze opstelling van onze overheid er sinds 1 november 2007 een vorstschadeverzekering
voor de fruitteelt gekomen. Het initiatief kwam uit de sector en de overheid staat garant.
Voor andere schades die door weersomstandigheden aan het gewas kunnen ontstaan wordt er
gekeken naar een brede weersverzekering. Deze moet voor bijdrage door de overheid aan dezelfde
voorwaarden voldoen als dat de vorstschadeverzekering dit heeft gedaan. Namelijk:
•

Het initiatief moet afkomstig zijn uit de sector;

•

De onverzekerbaarheid moet duidelijk zijn. Dus risico’s die nu al privaat verzekerbaar zijn
of kunnen zijn worden uitgesloten;

•

Er mag geen openteelt sector worden uitgesloten;

•

De marktpartijen moeten een groot deel van het risico zelf dragen;

•

Het moet gaan om een calamiteitenverzekering en niet om een inkomensverzekering;

•

Eventuele overheidsbijdrage moet voldoen aan de EU kaders voor staatssteun.

Daarnaast moeten agrarisch ondernemers vanaf 1 januari 2010 voor minimaal 50% van hun
gemiddelde jaarlijkse productie of van hun gemiddelde jaarlijkse productiegerelateerde inkomen
verzekerd zijn, voordat de overheid mag bijdragen in vergoedingen. Dit geldt ook voor
klimaatrisico’s die het vaakst voorkomen in een land of regio (dus geldt ook voor de brede
weersverzekering).
Indien Nederland na 1 januari 2010 aan agrarisch ondernemers een vergoeding wil geven vanwege
weersschade, dan moet zij op overtuigende wijze aan de Europese Commissie kunnen aantonen dat
er geen betaalbare verzekering voor de vaakst voorkomende weersrisico’s mogelijk was.
In Europa

In de landen om ons heen is er vaak een heel andere manier van risico’s managen. Landen als
Spanje, Italië, Griekenland en Frankrijk vinden dat de rol van het risicobeheer van de landbouw
meer bij de overheid ligt. Deze opvatting wordt, misschien logischerwijs, gesteund door de nieuwe
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lidstaten. Bij deze vorm van verzekeren kunnen we dan wel de vraag stellen of dit niet richting
inkomenssteun gaat.
Landen die op dezelfde lijn als Nederland zitten, zijn Denemarken en Zweden. Het Verenigd
Koninkrijk ziet zelfs maar een zeer beperkte rol voor de overheid.
De mening van de Europese Commissie is op dit gebied niet bekend. Zij spreekt wel over twee
soorten risico’s (prijsrisico’s en productierisico’s) die op verschillende wijzen binnen de EU
ondersteund worden door de locale overheden. En daarnaast heeft zij enkele kaders geschetst
waaraan de lidstaten zich moeten houden. De lidstaten zijn hierin dus grotendeels vrij.

Risicomanagement in Europa
Griekenland:

heeft een overwegend publiek systeem. Premies worden door de overheid
opgelegd en geïnd. De rol van de private sector is gelimiteerd.

Spanje en Portugal:

hebben een publiekprivaat systeem. Hierin speelt de overheid de
hoofdrol en dragen private partijen zorg voor de administratie en de
premieheffing.

Italië, Frankrijk en Duitsland: hebben een overwegend private agrarische verzekering. De
bijdrage van de overheid in premie verschilt behoorlijk tussen deze drie
landen. Zo geeft Duitsland totaal geen subsidie en Italië heel veel.
Daarnaast geven Frankrijk en Italië de steun in de vorm van
premiesubsidies. Frankrijk geeft daarbij ook nog andere subsidies op
bijvoorbeeld hagelnetten.
Oostenrijk:

heeft overwegend een private agrarische verzekering. Hierbij is
wel sprake van een semi- overheidsverzekeringsmaatschappij. Hierbij
draagt de overheid bij in de te betalen premie.

Tijdens de WTO-top in Uruguay zijn afspraken gemaakt over de financiële ondersteuning van de
agrarische sector. Deze afspraken zijn opgesteld als voorwaarden om de financiële ondersteuning
niet als staatssteun aan te laten merken.
Zo is het niet toegestaan om de prijzen te ondersteunen, de markt te verstoren en de productie te
ondersteunen. Ook inkomenszekerheidstellingen zijn niet toegestaan. Vergoedingen voor de
agrarische sector is wel mogelijk mits onder strenge voorwaarden die opgesteld zijn tijdens deze
WTO-ronde.
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Risicomanagement in Noord-Amerika
VS:

Beschikt over een uitgebreid verzekeringssysteem dat per staat kan
verschillen tussen:

Canada:

1.

Subsidiëring van verzekeringspremie

2.

Afdekken van de administratieve kosten van de private verzekeraar

3.

Terugbetalen van kosten die gemaakt worden door de private sector

4.

Het bieden van herverzekeringsmogelijkheden.

Beschikt over een teeltverzekering, een gesubsidieerd spaarprogramma voor
boeren en een inkomenszekerheidstelling van 70% van het gemiddelde
inkomen van de laatste 3 jaar.

Daarnaast is er vanuit de Europese Unie een fytosanitaire regelgeving. Afwijking van deze
regelgeving kan de handelspositie van Nederland behoorlijk beïnvloeden. In Nederland waakt de
Plantenziektekundige Dienst (PD) over de kwaliteit van het geïmporteerde plantmateriaal en
besmettelijke plantenziekten. Bedrijven kunnen zelf ook preventieve maatregelen nemen, zoals
strenge hygiëne ter voorkoming van het overdragen van ziekten aan derden.

Quarantaineverzekering planten
In 2004 was er vanuit de glastuinbouw een initiatief voor het verzekeren tegen
quarantaineorganisme. Helaas is dit initiatief gestrand.
Als er alsnog een quarantaineverzekering komt, wil minister Verburg zich sterk wil maken
voor een eenmalige vergoeding voor potplantenbedrijven die in de tussentijd schade hebben
geleden door aardappelspindelknolviroïde (PSTVd), mits zij zich voor 5 jaar verzekeren
hiertegen. Dit heeft zij onlangs toegezegd.
Hierbij speelt goedkeuring van de EU natuurlijk wel een rol.
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Manage je risico’s
Je risico’s managen is zo oud als de weg naar Rome. Elke generatie heeft er op zijn wijze mee te
maken gehad. Van epidemieën onder de bevolking tot het verkopen van de handelsproducten. En
elke generatie deed er van alles aan om de risico’s in de hand te houden en te beheersen.
Essentieel bij risicomanagement is dat je eerst weet/inventariseert met welke risico’s je te maken
hebt. Zodra je dat weet kan je ze preventief aanpakken.
Kortweg zijn de risico’s in de agrarische sector te verdelen in 6 categorieën:

1.

RISICO

OMSCHRIJVING

PREVENTIEMAATREGEL

Productierisico’s:

Komen voort uit het productieproces

• Een goede controle tijdens het
productieproces van het

en hebben betrekking op het product
zelf, zoals productie-uitval,
(besmettelijke) ziekten en plagen, of
een tegenvallende kwaliteit van het
product.

product;
• Risico’s spreiden door
meerdere verschillende
gewassen te telen;
• Werken met
kwaliteitssystemen en
toepassen van technologie.

2.

Markt- /

Worden voornamelijk veroorzaakt

prijsrisico’s:

door de onzekerheid van de op te

• Het maken van een
risicoanalyse van de markt;

brengen prijzen. Dit is dus een risico

• Producten verhandelen op

dat je hebt bij het kiezen van je

verschillende markten.

teelt.
3.

Financiële risico’s:

Zijn de risico’s die je loopt als je de
betalingsverplichtingen niet kan

• Vergelijken en afwegen van
strategieën;

nakomen. Dit risico kan voortkomen

• Productiefactoren efficiënter

uit een omstandigheid welke buiten

• Leasen;

bedrijf. Denk hierbij maar aan de

• Verminderen van de (privé)

dierziekten of waterschade door een
dijkbreuk.
4.

Aansprakelijkheidsrisico’s:

gebruiken;

jouw schuld tot schade leidt aan je

uitgaven.

Houden in dat je aansprakelijk gesteld • Goed onderhouden van
kan worden voor schades die
materieel, machines en
voortkomen uit producten of diensten

gebouwen;

en materialen waarvoor jij
aansprakelijk ben. Je kan hierbij

• Leveringscondities afsluiten;

denken aan schade die ontstaat door

• Naleven van

• Voldoen aan de ARBO wet;

werkmateriaal of personeel, maar ook

veiligheidsvoorschriften;
schade die jij aanricht aan het milieu. • Emissies voorkomen.
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5.

RISICO

OMSCHRIJVING

PREVENTIEMAATREGEL

Risico’s gerelateerd

Bij je bedrijfsvoering moet je voldoen

• Op de hoogte blijven van

aan het

aan de wet- en regelgeving. Indien je

overheidsbeleid:

dit niet doet, houdt je onderneming

• Specialist(en) inhuren;

zich niet aan het overheidsbeleid en

• In bezit zijn van de juiste

loop je het risico een boete te
ontvangen. Je kan hierbij denken aan

wetswijzigingen;

vergunningen en licenties.

de milieuverplichtingen,
belastingverplichtingen, vergunningen
en personeel.
6.

Persoonlijke

Zijn risico’s die jou persoonlijk

risico’s:

kunnen overkomen. Denk hierbij maar

• Notarieel zaken vastleggen.

eens aan onvoorzichtigheid tijdens het
werken en het verzuim van personeel.
Maar ook arbeidsongeschikt raken
door een ziekte of ongeval, of erger
overlijden is een persoonlijk risico.
Daarnaast is er nog het risico van
(echt)scheiding bij een gezamenlijke
bedrijfsvoering.

Risico’s die je te weinig kan verminderen of waarvan de gevolgschade te hoog is, kan je afdekken
door contracten af te sluiten met anderen in de keten of door een verzekering.
Contracten afsluiten om risico’s te beperken is een optie die bijvoorbeeld in de akkerbouw
veelvuldig voorkomt. Door het sluiten van het contract verzeker je jezelf van een “gegarandeerd”
inkomen. Je hebt immers je producten tegen een vaste waarde verkocht en je bent dus zeker dat je
geen of in mindere mate een marktprijsrisico oploopt. Het nadeel hierbij is wel dat als de
marktprijs uiteindelijk hoger blijkt te zijn dan waarvoor jij je contract had afgesloten; dit verschil
niet wordt gecompenseerd. Maar als de marktprijs lager is, heb je als ondernemer wel meer
inkomsten dan wanneer je het aan de vrije markt had overgelaten.
Daarnaast kan je risico’s afdekken door de aansprakelijkheid uit te sluiten. Dit kan deels door
leveringsvoorwaarden te hanteren. Hierdoor voorkom je dat jijzelf, of je onderneming,
aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het product. Dit is in veel
gevallen een vrije keuze, en in sommige verplicht door je verzekeraar.
Het kader “verontreinigingen in veevoer” geeft je een beeld hoe je risico’s kan elimineren in de
keten door de verantwoordelijkheid een schakel terug te leggen en wat hiervan de gevolgen voor de
agrarische ondernemer zijn.
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Verontreinigingen in veevoer
Een verontreiniging in het veevoer (zoals de MPA affaire in 2002) heeft grote gevolgen. De vraag wie
uiteindelijk aansprakelijk is, valt dan moeilijk te beantwoorden.
Om de aansprakelijkheid op te lossen zijn er 3 mogelijkheden:
1. Laat de schade daar waar de schade is ontstaan.
2. Stel de schakel in de keten achter je aansprakelijk (huidige manier).
3. Spreek van te voren met elkaar af op welke manier de keten de schade aanpakt.
Bij dit laatste punt wordt met alle ketenpartijen afgesproken wie voor welk deel van de schade
opkomt. Hierbij is de draagkracht van iedere partij van belang. Zo draagt de keten de schade en is
zij eerlijker verdeeld dan bij punt 2.
Op dit moment wordt de schade die geleden wordt door de zuivel- en vleescoöperaties verhaald op
de boeren (punt 2). De coöperaties gaan dus vrijuit. De boeren moeten hun schade en de aan de
coöperaties betaalde schadevergoeding verhalen op de schakel achter hun in de keten: de
voerleverancier. Als dit niet lukt doordat die partij niet draagkrachtig genoeg is om de schade te
betalen, zit de boer met het probleem. Een failliete voerleverancier is geen optie; bovendien
hanteren voerleveranciers leveringsvoorwaarden met een beperking van aansprakelijkheid. Hierdoor
is verhalen boven die grens gewoonweg niet mogelijk.
Een goede manier van preventie is inkoopvoorwaarden afsluiten met de voerleverancier, waardoor
het veevoer aan strenge eisen moet voldoen. Als een voerleverancier door deze voorwaarden ook
een grote aansprakelijkheidsverzekering moet kopen, werkt dit echter ook door in de voerprijs.

Als laatste mogelijkheid zijn er natuurlijk verzekeringen.
Grofweg zijn verzekeringen in 2 categorieën te verdelen: de verplichte en de vrijwillige
verzekeringen. Onder de verplichte verzekeringen vallen o.a. je ziektekostenverzekering en
motorrijtuigenverzekering. Voorbeelden van vrijwillige verzekeringen zijn;
aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschadeverzekering, rechtsbijstandsverzekering en
machineschadeverzekering.
Niet alle verzekeringen keren bij schade geld uit. Zij kunnen ook in natura uitkeren, zoals het
bijstaan bij juridische conflicten.
Uiteindelijk is aan de ondernemer de keus wat hij verzekert. Hierbij speelt de vraag wat is te
dragen en wat is te betalen als kernvraag.
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Standpunten
1.

De huidige verschillende manieren van risico ondersteuning door de verschillende EU-lidstaten
lijdt tot oneerlijke concurrentie.

2.

NAJK vindt dat iedere agrarisch ondernemer een risicoanalyse zou moeten maken.

3.

De primaire sector moet gaan werken met leveringsvoorwaarden om zo de gevolgen en risico’s
van aansprakelijkheid in te verminderen.

4.

NAJK staat achter het beleid van de Nederlandse overheid, om zoveel mogelijk risico’s door
de ondernemers zelf op te lossen i.p.v. dit publiek te regelen.

5.

De Nederlandse overheid moet duidelijker communiceren over hoe er wordt omgegaan met
risico’s en welke risico’s voor de ondernemer zijn.

6.

Risicomanagement is op de meeste bedrijven sterk onderbelicht, NAJK zou hier meer
aandacht aan moeten besteden.

7.

NAJK is voor het maken van ketenafspraken voor het dragen van schades die hele keten treft.

8.

NAJK vindt dat risico-ondersteuning Europese kaders met een landelijke invulling moet
hebben.

9.

NAJK is voor een brede weersverzekering.
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