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“Neem ik het financiële risico dat de oogst een keer falie
kant op een verlies uitdraait of kies ik toch voor indek
king?” Het is een overpeinzing waar pootgoedondernemer 
Kees Gommeren uit Kruisland zich al lang niet meer mee 
bezighoudt als het om gewasverzekering gaat. Wel maakt 
hij zijn keuzes als het om de inhoud gaat: “Mijn verzeke
raar, Vereinigte Hagel heeft de veldschade van afgelopen 
najaar keurig afgewikkeld. Dat is wat telt.” 

“Financieel ben je kwetsbaar, zeker bij een bedrijf als het 

onze”, verklaart pootgoedondernemer Kees Gommeren de 

keuze voor risico-indekking via een Brede Weersverzekering.

T E E LT  E N  T E C H N I E K

In de ruim 40 jaar dat Kees Gommeren samen met zijn vrouw 
Wilma de VOF Gommeren-Testers runt, heeft hij nooit echt 
moeite gehad om zaken te verzekeren, ook niet als het gaat om 
gewassen te velde. Hagelschade was al decennialang in te dek-
ken bij diverse maatschappijen en daar tekende Gommeren al 
langer voor. “Verzekeren tegen waterschade was echter lange 
tijd niet gebruikelijk. Door de klimaatverandering ontstond ech-
ter een vraag, vooral na de eerste jaren met weersextremen”, 
schetst Gommeren de groeiende behoefte. “Financieel ben je 
kwetsbaar, zeker bij een bedrijf als het onze. Ieder jaar huren we 
zo’n 110 hectare bij voor pootgoedteelt, wat alleen al een inves-
tering van zo’n 900.000 euro  vraagt. Dan loopt het financieel 
snel van je af, als je het oogstrisico niet indekt”, meent de poot-
goedondernemer. Een rampjaar dat bij hem nog helder op het 
netvlies staat is 1998. “Bij deze wateroverlastsituatie sprong de 
overheid de landbouwers gelukkig nog bij”, laat Gommeren nog 
opgelucht weten. Van de 125 hectare pootaardappelen die de 
vennootschap op het veld had staan gingen er 100 verloren. 
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schade. Dat zagen we al aankomen natuurlijk: net binnen het 
eigen risico van 25 procent. Vanwege deze ervaring, maar ook 
vanwege de hoge naheffing die soms volgde na een jaar met 
veel schade, nam de belangstelling voor deze onderlinge 
regenverzekering zienderogen af. April 2009 viel het doek en 
was AquaPol exit”, weet Gommeren nog. “In dat jaar moesten 
we dus op zoek naar een alternatief. In dat jaar zijn we als eer-
ste in Nederland met een clubje boeren hier uit de regio begon-
nen met een gewasverzekering bij de Europese onderlinge ver-
zekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel uit Smilde. Dat was 
nog op eigen initiatief. Pas een jaar later, in 2010, is via Brussel 
en Den Haag de Brede Weersverzekering in het leven geroe-
pen”, put Gommeren uit zijn geheugen. 

Bijna dubbel prijs in 2015
De laatste keer dat de vennootschap profijt heeft gehad van de 
Brede Weersverzekering was afgelopen nazomer, vanwege de 
overvloedige neerslag eind augustus. Bijna was het zelfs ‘dubbel 
prijs’ geweest, want in de verzekering zit ook een dekking tegen 
extreme droogte ingebakken. “Bij meer dan 250 millimeter neer-
slagtekort keert deze ook uit. Daar zijn we net niet aan geko-
men. We hadden denk ik nog drie dagen droogte nodig …” 
Gommeren geeft aan dat het uiteindelijk nog best lastig zou zijn 
geweest om dan te bepalen wat de uiteindelijke schade zou zijn. 

BEDRIJFSGEGEVENS VOF GOMMERENTESTERS IN EEN NOTENDOP

“Het loopt financieel snel van je af als je het oogstrisico niet indekt”
T E E LT  E N  T E C H N I E K

De VOF Gommeren-Testers is opgedeeld in een  akkerbouw- en dienst-

verleningstak met aanvullend wat handel.

Vlakbij het West-Brabantse dorp Kruisland runnen Kees en Wilma 
Gommeren alweer zo’n 40 jaar een pootgoedonderneming onder 
de naam VOF Gommeren-Testers. Het bedrijf is opgedeeld in een  
akkerbouw- en dienstverleningstak met aanvullend wat handel. 
De tak akkerbouw omvat 30 hectare land in eigendom die een 
aanvulling krijgt met 100 hectare huurland en nog wat hectaren 

uitruil met veehouders in de buurt. Op de gezamenlijke oppervlak-
te teelt de vennootschap 110 hectare pootaardappelen, aangevuld 
met 10 hectare consumptieaardappelen, 6 hectare suikerbieten en 
8 hectare graan. De tak dienstverlening omvat opslag, sorteren en 
verpakken van pootaardappelen voor derden. Jaren geleden had 
de onderneming exclusief een koelhuis voor Agrico in beheer, 
maar anno 2016 is het vooral een steunpunt voor deze coöperatie 
in de regio West-Brabant. Een specialiteit die het uitvoert voor 
Agrico en andere handelshuizen is de verpakking van pootaard-
appelen in houten kratjes voor export naar Bangladesh. Dan is er 
nog de handelstak waarbij de vennootschap handelt in vrije poot-
aardappelen en commissiehandel verricht in de markt van con-
sumptieaardappelen. De pootgoedhandel omvat ongeveer 2.000 
ton Bintje per jaar en de consumptiehandel betreft commissiewerk 
voor het handelshuis Q-Potato uit Lemmer en daarvoor beheert 
Gommeren de Q-Potato aardappelpool Zuidwest. Die omvat onge-
veer 200 hectare fritesaardappelen van de rassen Fontane, 
Markies en Agria. In totaal heeft de VOF Gommeren-Testers een 
opslag- en sorteercapaciteit voor 10.000 ton pootaardappelen. 
Daarvan is de helft bestemd voor de eigen teelt en de andere 
helft komt voor rekening van derden.  

Dankzij de Wet tegemoetkoming Schade (WTS) kreeg de 
onderneming, een in hun ogen, zeer schappelijke schadever-
goeding van 8.500 gulden per hectare. “Achteraf gezien viel de 
tegenslag dat jaar gelukkig nog mee.”
 
Iedere 3 jaar is het wel een keer raak
Na dit jaar liet de overheid duidelijk blijken niet nog een keer 
zo ruimhartig te willen bijspringen en vond ze dat de landbou-
wers zich maar voor regenschade moesten gaan verzekeren. En 
daarop ontstond in 2002 verzekeringsmaatschappij AquaPol, 
een initiatief van Rabobank en een vijftal verzekeringsmaat-
schappijen. Al snel na de oprichting hiervan, in het jaar 2002, 
sloot de pootaardappelonderneming uit Kruisland zich aan bij 
deze eerste regenschadeverzekeraar. Om zeker te zijn van de 
feiten duikt Gommeren even in de boekhouding: “Ik zie – en 
dat herhaalt zich tot op vandaag – dat we sinds 1998 om de 
drie jaar enige vorm van wateroverlast hebben gehad. Vooral 
hier in de streek is het regelmatig raak geweest. Ik zie hier 
staan 2004, 2007, 2010, 2012 en afgelopen najaar, 2015 dus. Nu 
was de ervaring met AquaPol geen geweldige start als het gaat 
om gewasverzekering. Vooral de afwikkeling rondom het eigen 
risico was veel landbouwers een doorn in het oog. In 2007 had-
den we nog een schade die door AquaPol is afgehandeld. Na 
wekenlang taxeren kwam de beoordeling uit op 22 procent 
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“Hoeveel opbrengst mis je dan, minder knollen, minder kilo-
grammen per hectare? Afijn, hier hebben we op dat moment niet 
meer verder over na hoeven denken, want op 14 augustus viel 
de eerste bui, gelijk 40 millimeter. Dat was eigenlijk maar net 
een opfrissertje. De genadeklap kwam op 31 augustus, toen 
kwam hier in een paar dagen 70 millimeter naar beneden. Het 
grootste probleem voor het gewas was vooral dat in de twee 
weken daarna hier nog 30 tot 40 millimeter aan neerslag bij 
kwam, waardoor de aardappelen op sommige plekken in de 
grond gewoon verstikten. Nu keert de verzekering uit bij een 
neerslag van 50 millimeter binnen 24 aaneengesloten uren en 
daar zaten wij met 70 millimeter dus boven”, schetst de poot-
goedondernemer het verloop van het laatste groeiseizoen. 

De verzekeraar doet niet moeilijk
Hoe gaat dat dan met de afwikkeling van de verzekering? “Bij 
de Vereinigte Hagel is het gebruikelijk dat je een melding doet 
en een keer telefonisch contact hebt met de schade-expert. Het 
heeft geen zin om bij wateroverlast gelijk te gaan kijken in het 
veld, want meestal volgt de schade pas in de weken daarna. 
Zeker afgelopen najaar liep dat proces van rotting lang door, 
soms wel tot ver in de bewaring. Nu keert deze verzekering 
alleen geconstateerde schade in het veld uit en dat gebeurt 
meestal enkele weken na de neerslagpiek”, vertelt Gommeren. 
De totale oppervlakte met schade in het veld bij de vennoot-
schap bedroeg 10 hectare. Het betrof geen compleet perceel, 
maar een optelsom van diverse plekken met schade. Volgens 
Gommeren zijn er drie belangrijke punten waar je rekening 
mee moet houden: “De verzekeraar keert uit vanaf 8 procent 
schade op een perceel en dit voor stukken die minimaal 1 hec-
tare groot zijn. Van de vastgestelde oppervlakte schade is 30 
procent voor eigen risico. Nu doet de verzekeraar niet moeilijk. 
Stel, je hebt een perceel van 10 hectare en daarin zitten twee 
rotte plekken van een ongeveer een halve hectare en eentje van 
1 hectare. Dan keren ze niet alleen het stuk van 1 hectare uit, 
maar tellen daar de twee halve bij op en maken daarvan een 
totaal schadeblok van 2 hectare. Hier krijg je dan 70 procent 
van het verzekerde bedrag uitbetaald. Wat Vereinigte Hagel 
probeert, is om met de verzekerde tot een redelijke overeen-
stemming te komen. Zijn er op een aaneengesloten schadeplek 
gemiddeld drie knollen aan een plant verrot en de rest niet, 
dan is er gewoon sprake van 100 procent schade.” Gommeren 
verzekert zijn pootaardappelen voor een bedrag van 9.500 euro 
per hectare. De rekensom leert dan dat de vennootschap afge-
lopen najaar 66.500 euro aan schadevergoeding uitgekeerd 
heeft gekregen.  

Let op, bewaarverliezen zijn niet meegenomen
Om de weerrisico’s af te dekken investeert het bedrijf jaarlijks 
een flink bedrag in verzekeringsgeld. Per jaar is Gommeren 
ruwweg 200 euro netto per hectare pootaardappelen kwijt. In 

totaal teelt de vennootschap 110 hectare en dat maakt een 
totaal van 22.000 euro aan verzekeringspremie tegen water-
schade in dit gewas. Dat is een flink bedrag, maar het zou veel 
hoger zijn zonder de 65 procent subsidie die de overheid geeft 
op de Brede Weersverzekering. Wat Gommeren wel jammer 
vindt, is dat de overheid ook 21 procent assurantiebelasting 
rekent over het subsidiebedrag en dat zij daarmee volgens hem 
de netto premie onnodig hoger maakt. Ondanks dit minpuntje 
is de pootgoedondernemer toch zeer content met de Brede 
Weersverzekering. Let wel op, zo waarschuwt hij, “een factor 
waar je rekening mee moet houden is dat de verzekering niet 
alle ellende dekt. Het uitgekeerde bedrag is toereikend, maar 
omvat lang niet alle schade. Zeker dit seizoen hebben we nog 
lang met de naweeën van het natte najaar te maken gehad, 
door relatief veel rot in de bewaring, extra droog-, ventilatie- 
en sorteerkosten door de vele aanhangende grond aan de 
poters die we eraf moesten zien te krijgen”, is de praktijkerva-
ring van Gommeren. ●
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“Wat Vereinigte Hagel probeert, is om met de verzekerde tot een redelij-

ke overeenstemming te komen”, is de ervaring van Kees Gommeren.
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