OpenteeltpOlis?
STaaT beTaalT mee!
Het is niet gebruikelijk dat de overheid het afsluiten van een verzekering stimuleert met een subsidie op de premie. Ook is toezicht vooraf
op de polisvoorwaarden niet algemeen gebruikelijk of wettelijk geregeld voor alle soorten verzekeringen. Toch komt dat ook in Nederland
voor: bij de brede weersverzekering. Dit is een zogenoemde openteeltverzekering voor agrarisch ondernemers.

D

e Europese landbouwministers hebben in
2008 bij de evaluatie
(Health Check) van
het Gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) afgesproken dat milieuvriendelijke landbouw, dierenwelzijn,
kwaliteitslandbouw en risicoverzekeringen gestimuleerd worden. Dit
is geregeld in artikel 68 van Verordening 73/2009.
Om die reden zijn er vanaf 2010
een aantal nieuwe steunregelingen.
Eén daarvan is de regeling Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. De nieuwe regelingen
vallen onder het GLB. Dit betekent
dat de regeling niet alleen een aantal eigen voorwaarden heeft, maar
ook een aantal overkoepelende
GLB-voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de randvoorwaarden.
Deze voorwaarden worden hierna
uitgewerkt.
suBsidie
Agrarisch ondernemers kunnen
maximaal 65% van de verzekeringspremie vergoed krijgen. Als het
budget voor deze tegemoetkoming
wordt overschreden, zal het percentage (65%) worden verlaagd. Deze
verlaging wordt dan toegepast op
alle aanvragen die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen.
VOOr wie?
Deze tegemoetkoming in de premie
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voor de brede weersverzekering is
voor landbouwers die landbouwgrond hebben met open teelten in
de sectoren:
- akkerbouw
- vollegrondsgroenteteelt
- bollenteelt
- sierteelt
- fruitteelt
- boomkwekerij
HOe wOrdt suBsidie aangeVraagd?

Een agrarisch ondernemer die een tegemoetkoming
premie brede weersverzekering wil aanvragen, moet
aan twee voorwaarden voldoen:
1. Er moet een goedgekeurde brede weersverzekering
zijn afgesloten bij een verzekeraar.
2. De tegemoetkoming moet worden aangevraagd in
de periode 1 april tot 15 mei van enig jaar via een
digitaal dossier op www.drloket.nl van de Dienst
Regelingen van het ministerie van Economische
Zaken.
Goedgekeurde weersverzekeringen
Van de volgende drie verzekeraars zijn de brede
weersverzekeringen goedgekeurd:
- AgriVer B.A.
- Vereinigte Hagel
- Onderlinge Fruittelers Hagelschadeverzekeringsmaatschappij OFH U.A.

VOOrwaarden
De agrarisch ondernemer heeft te maken met twee soorten voorwaarden:
1. Regelingsspecifieke voorwaarden:
de voorwaarden van de tegemoetkoming zelf.
2. De voorwaarden van de regeling
Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

agrarisch
ondernemers
kunnen 65%
van de verzekeringspremie vergoed
krijgen

1. RegeliNgSSpecifieke
vOORwaaRDeN
De agrarisch ondernemer (aanvrager) moet voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- Er is een brede weersverzekering
afgesloten bij een verzekeraar
waarvan de polis is goedgekeurd
door de Dienst Regelingen. Het
is mogelijk dat op het moment
van aanvragen van de tegemoetkoming (in de zogenoemde Gecombineerde opgave) nog geen
verzekering is afgesloten, maar
dat nog moet gebeuren. De tegemoetkoming kan door de agrarisch ondernemer al wel worden
aangevraagd met de Gecombineerde opgave. Neem contact op
met de verzekeraar om te vragen
tot wanneer de verzekering kan
worden afgesloten.
- De agrarische ondernemer verzekert zichzelf niet meer dan één
keer voor dezelfde schade.
- De aanvrager ontvangt van de
overheid geen andere bijdrage
voor de premie.
- De aanvrager mag zelf bepalen
welke gewassen hij verzekert.
Hij moet die gewassen tegen alle
weersomstandigheden verzekeren (zie kader Lijst te verzekeren
weersomstandigheden).
- De aanvrager verstrekt elk jaar
vóór 1 november de volgende
gegevens aan de Dienst Regelingen: het polisnummer, een kopie
van de verzekeringspolis en een
betalingsbewijs van de definitieve
verzekeringspolis. In de meeste
gevallen doet de verzekeraar dit
overigens, tenzij de aanvrager
heeft aangegeven dat hij dit zelf
wil doen.
gROND geHuuRD?
Er zijn geen voorwaarden aan de
gebruikstitel van de grond. Het
maakt dus niet uit of de agrarisch
ondernemer de grond pacht, (mondeling) huurt of in eigendom heeft..
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Foto: Hans Welling.

Het is belangrijk dat de landbouwer
die de tegemoetkoming aanvraagt,
de gewassen voor eigen rekening en
risico verbouwt.
2. De vOORwaaRDeN vaN De
RegeliNg gemeeNScHappelijk laNDbOuwbeleiD
De regeling Tegemoetkoming premie brede weersverzekering valt
onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De GLB-regeling
is een overkoepelende regeling,

lijst te Verzekeren
weersOmstandigHeden

1. weersomstandigheden die
volgens een schade-expert of
het KNMI gelijk zijn aan een
natuurramp
2. regenval
3. droogte
4. (nacht)vorst
5. sneeuw
6. ijzel
7. storm
8. hagel
9. erosie
10. brand door blikseminslag

Overheid
heeft nadrukkelijke
hand in
polisvoorwaarden

waar meerdere subsidies, zoals de
bedrijfstoeslag, onder vallen. Als
de agrarisch ondernemer niet voldoet aan de GLB-voorwaarden, kan
dat ook gevolgen hebben voor de
andere GLB-subsidies die hij heeft
aangevraagd. Dit betekent dat de
agrarisch ondernemer voor deze
subsidie naast de regelingsspecifieke
voorwaarden, moet voldoen aan
bijvoorbeeld de randvoorwaarden
GLB. Daarnaast zijn modulatiekorting, de ondergrens voor uitbetaling
en de termijnkorting van toepassing. (Voor meer informatie over
welke regels en voorwaarden precies van toepassing zijn, zie www.
drloket.nl/onderwerpen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid.)

keringen afgesloten mogen worden.
Wel mag voor een deel van de percelen van een agrarisch ondernemer
een brede weersverzekering afgesloten worden bij verzekeraar X en
voor een ander deel bij verzekeraar
Y. Het moet dan natuurlijk wel gaan
om een goedgekeurde brede weersverzekering.
Bij de Dienst Regelingen worden
in zo’n geval van alle verzekeraars
de gegevens over de verzekering
doorgegeven. De agrarisch ondernemer krijgt dan zijn tegemoetkoming
wel in één beschikking teruggekoppeld. Daarin wordt een uitsplitsing
gemaakt per verzekeraar, maar wel
opgeteld tot één bedrag voor de
tegemoetkoming.

Verzekering Bij meerdere
Verzekeraars
Er mag bij meerdere verzekeraars
een verzekering worden afgesloten,
maar de agrarisch ondernemer mag
zich niet meer dan één keer verzekeren voor dezelfde schade. Dit betekent dat niet op hetzelfde perceel
twee (of meer) brede weersverze-

uitBetaling
Als de aanvraag op tijd is ingezonden (vóór 15 mei van enig jaar),
ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging en wordt de aanvraag gecontroleerd. De aanvraag
kan aanleiding zijn tot extra schriftelijke vragen.
Pas als de hele aanvraag geconde Beursbengel | nr. 825 | juni 2013

825_Beursbengel_v3.indd 5

5
29-05-13 10:43

Laagje ijs beschermt
appelbloesem in de Betuwe.

troleerd is, en er voldaan wordt
aan alle voorwaarden, zal de Dienst
Regelingen de aangevraagde tegemoetkoming uitbetalen. De uitbetaling van de tegemoetkoming in de
premie voor de brede weersverzekering vindt plaats tussen 1 december
en 30 juni. De aanvragen die in
2013 tijdig zijn ingediend, worden
dus vanaf 1 december 2013 uitbetaald. De aanvrager krijgt, naast
het bedrag op zijn bankrekening,
ook een beschikking van de Dienst
Regelingen thuisgestuurd. In de
beschikking wordt uitgelegd hoe
de aanvraag is beoordeeld. Als de
aanvrager het niet eens is met die
berekening, kan bezwaar gemaakt
worden.

Foto: Ron van Wijk.

afwijkingen Bedrag
Soms zit er een verschil tussen het
bedrag waarop de tegemoetkoming
is gebaseerd en het bedrag dat door
de verzekeraar in rekening is gebracht. In de meeste gevallen is er
sprake van een verschil in het eigen
risico.
De tegemoetkoming premie brede
weersverzekering is alleen bedoeld
voor verzekeringen die uitkeren
voor schade boven 30%. Als een
verzekering is afgesloten die al bij
10% schade uitkeert, zal de verzekeraar bij de Dienst Regelingen
moeten aantonen welk deel van de
premie betrekking heeft op de schade vanaf 10% tot 30%, en welk deel
van de premie op de schade vanaf
30%. Alleen dit laatste deel komt
voor subsidie in aanmerking. Het
verschil kan ook ontstaan doordat
de assurantiebelasting niet subsidia-

bel is. De agrarisch ondernemer kan
maximaal 65% van de subsidiabele
verzekeringspremie exclusief belastingen vergoed krijgen.
slOt
De brede weersverzekering is niet
alleen interessante kost voor de
adviseur die agrarisch ondernemers
adviseert. Voor de overige vakgenoten is de brede weersverzekering
ook interessant, omdat het een
uniek voorbeeld is van een verzekering waarvan de overheid onder
voorwaarden een gedeelte van de
premie subsidieert én omdat de
overheid die eventuele tegemoetkoming alleen betaalt indien de
polisvoorwaarden vooraf zijn goedgekeurd door diezelfde overheid.

Vergoeding
alleen bij
goedgekeurde brede
weersverzekeringen

Ook dat laatste is ongebruikelijk.
Een nadrukkelijke hand van de
overheid als het gaat om polisvoorwaarden, kennen wij verder
alleen bij de WAM, de verplichte
aansprakelijkheidsdekking voor
jagers en die van exploitanten van
kerninstallaties. l
P.B. (Berrie) van der Heide RMiA
De auteur is makelaar in assurantiën,
opleider/auteur voor assurantieopleidingen en lid van de redactieraad van
de Beursbengel.

De tekst is gedeeltelijk
gebaseerd op informatie
van de Dienst Regelingen
van het ministerie van
Economische Zaken.

advertentie
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