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Weersextremiteiten treden steeds 
frequenter op. Hierdoor stijgt ook het 
aantal agrarisch ondernemers dat een 
brede weersverzekering afsluit. ‘Het 
moet je eerst overkomen voor je de 
urgentie gaat zien’, zegt Jan Schreuder. 
Hij is directeur van Vereinigte Hagel. 
De coöperatie heeft naar eigen 
zeggen 60 procent van alle brede 
weersververzekeringen in Nederland 
onder haar hoede. Andere aanbieders 
zijn Agriver en Achmea. 
‘Dit voorjaar hebben we veel met 
nachtvorst te maken gehad in de 
fruitteelt. ‘Bij akkerbouwers speelt 
wateroverlast. Vanaf half september 
trad dit op in de gehele kustregio. De 
neerslagsom liep op sommige plaatsen 
op tot 300 millimeter. In het Noorden 
was de oogst begin november nog lang 
niet klaar.’

Meer subsidie
Schreuder ziet een duidelijke toename 
in het aantal verzekerden. ‘Vooral jonge 
ondernemers kiezen bewust voor een 
brede weersverzekering. Het managen 
van risico’s is een belangrijke pijler 
binnen het Europees landbouwbeleid. 
Het nieuwe GLB biedt hier meer 
ruimte voor. Er komt meer geld 
beschikbaar voor subsidiëring. € 11,2 
miljoen in 2018, tegenover € 9 miljoen 
momenteel.’
Schreuder denkt dat het fonds 
verder kan verhogen, tot wel € 20 
miljoen. ’65 procent van de premie 
wordt gesubsidieerd. De hoogte 
van de premie hangt af van het 
gewas, in welke gemeente je boert 
en hoeveel risico je wil nemen. Een 
weersverzekering is bedrijfsspecifiek. 
Een goed gesprek met je adviseur is 
daarom van groot belang.’
William Oosterhuis is adviseur 
bij Top Team Verzekeringen in 
Noord-Nederland. ‘Een hectare 
pootaardappelen verzeker je in 

Noord-Nederland vanaf ruim € 
200 per hectare. Het is een fikse 
kostenpost maar het gaat vooral om 
de keuzes die je maakt. Bij andere 
teeltinvesteringen, bijvoorbeeld een 
rooimachine of vloeibare kunstmest, 
hoor je nooit dat het te duur is. Terwijl 
dat bij een verzekering vaak wel het 
argument is. Eigenlijk is dat raar: een 
bewuste keus in je risicomanagement 
kan volgens mij nooit te duur zijn. Dit 
jaar is duidelijk geworden dat wel of 
geen schade dicht bij elkaar liggen. 
Een paar minder mooie dagen in 
oktober en de situatie zou er heel 
anders uit hebben gezien op sommige 
bedrijven.’ Naast de premie zijn een 
goede taxateur en maatschappij 
belangrijk, stelt Oosterhuis. ‘Als 
onafhankelijk tussenpersoon bieden 
we weersverzekeringen van alle drie de 
aanbieders aan.’

Boervriendelijk taxeren
Dat Vereinigte Hagel in Nederland 
de meest weersverzekeringen afsluit 
komt volgens Schreuder omdat 
‘boervriendelijk’ wordt getaxeerd. 
‘Een maatschappij leer je pas kennen 
wanneer je met schade hebt te maken 

Het managen van weersrisico’s 
is dit jaar een actueel thema. Alle 
kustprovincies hebben te maken 
met wateroverlast deze herfst. 
Het afsluiten van een brede 
weersverzekering neemt toe. 
Ondernemers worden zich steeds 
bewuster van de risico’s.

WEERSVERZEKERING GEEFT RUST

en deze is afgehandeld. Stel, een boer 
verzekert 10 hectare aardappelen. Het 
eigen risico bedraagt 30 procent. Heeft 
de laatste 3 hectare waterschade, dan 
is dit bij andere maatschappijen precies 
het eigen risico en krijgt hij niks. Bij 
ons kijken we alleen naar de 3 hectare. 
De boer krijgt dus 70 procent van de 
verzekerde waarde uitgekeerd. Rooit de 
boer het product uiteindelijk toch, dan 
zijn de inkomsten voor hem.’
Schreuder: ‘We gaan er wel van uit 
dat de boer al het mogelijke doet 
om wateroverlast te voorkomen. 
Dit betekent: kilveren, draineren en 
preventief greppels graven wanneer 
dit kan. Stroomt water vanuit de sloot 
het land in, dan dekt de verzekering 
dit niet. Inundatie is voor rekening van 
het waterschap. Naast het netwerk 
van KNMI-weerstations heeft Vereinigte 
Hagel zijn eigen netwerk. ‘Op de 
vierkante kilometer bepalen we de 
neerslagsom. Extreme buien vallen 
vaak zeer lokaal. Eigen weerstations 
tellen officieel niet mee maar, we 
houden er wel rekening mee.’
Een doorn in het oog van Schreuder 
is de 21 procent assurantiebelasting 
die de overheid heft op het afsluiten 
van een brede weersverzekering. ‘In 
het buitenland is dit percentage veel 
lager of zelfs 0. Het is een taak voor 
de nieuwe landbouwminister Carola 
Schouten om dit afromen te stoppen, 
samen met LTO. Ik heb daar goede 
hoop op. Het is zaak bij de praktijk 
te blijven en de huidige groei door te 
laten zetten. Dat lukt alleen wanneer 
alle partijen samenwerken:  boer, 
verzekeraar en overheid. Uiteindelijk 
geeft een brede weersverzekering rust 
op je bedrijf.’

Akkerbouwers hebben sinds half september 
veel wateroverlast dit jaar. De neerslagsom is 
opgelopen tot 300 millimeter deze herfst op 
sommige plaatsen.
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Jan Schreuder, directeur van 
Vereinigte Hagel, schat het aantal 
agrarische bedrijven met een 
weersverzekering jaar op 1.700. 
Vooral fruitteelt is verzekerd, gevolgd 
door aardappelen en andere 
akkerbouwgroente. In Flevoland zijn 
de meeste bedrijven verzekerd. In 
Friesland, Noord-Holland en Overijssel 
het minst.

1.700 BEDRIJVEN

Risicomanagement


