
Akkerbouw om tafel met Economische Zaken
De akkerbouwsector en verzekeraars willen op korte termijn met het minis-
terie van EZ om tafel om over de Brede weersverzekering te praten. 
Staatssecretaris Van Dam wil dat in de regeling de schade op gewasniveau 
wordt bepaald. Dat betekent dat er meer dan 30 procent (eigen risico) van 
de totale oppervlakte van een gewas verloren moet gaan, wil een agrarische 
ondernemer in aanmerking komen voor een schade-uitkering.
Een slechte zaak, vindt Jaap van Wenum, voorzitter van de vakgroep Ak-
kerbouw van LTO Nederland. „Je hebt kans dat boeren dan afhaken. Het 
ministerie heeft gevraagd met voorbeelden uit andere landen te komen. 
Maar gewasschade door weersextremen in het buitenland wordt vaak op een 
andere manier geregeld.”
Voor de Brede weersverzekering is jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar. 
Als deze grens wordt overschreden, wordt het percentage van 65 procent 
premiesubsidie bijgesteld. In 2016 is dat voor het eerst gebeurd en is het per-
centage vastgesteld op 62 procent. Van Dam wil nu 10 miljoen extra voor de 
regeling uittrekken. De staatssecretaris wil hiervoor geld overhevelen uit de 
betalingsrechten (pijler 1) naar POP 3 (pijler 2). Van Wenum: „Boeren verlie-
zen met de overheveling ruim vier procent van hun betalingsrechten. Dat is 
ongewenst, omdat de bestaande POP-gelden nog lang niet benut zijn.”
Ook de assurantiebelasting van 21 procent op de bruto premie is een punt 
van discussie. Van Wenum: „Dit percentage is extreem hoog en zo verdwijnt 
er Brusselse subsidie, die voor de akkerbouwer bestemd is, in de staatskas.”

Leen Otte: „Verzekeren is duur. Maar bij grote schade in het gewas haal je het bedrag er in één keer weer uit.” 

Akkerbouwer Leen Otte uit Hooge Zwaluwe (NB) sloot vorig jaar 
een Brede weersverzekering af, nadat in augustus 2015 tweeder-

de deel van zijn consumptieaardappelen door extreme regenval 
verloren ging. Schade: 100.000 euro. De teler is tevreden over de 
weersverzekering op perceelniveau, maar is absoluut geen voor-

stander van een regeling op gewasniveau.

n de nacht van 30 op 31 au-
gustus 2015 werd een deel 
van Nederland getroffen door 
extreem weer. In de polders 
rondom het akkerbouwbe-
drijf van Leen Otte viel die 
nacht 80 mm water. De schade 
was groot: van de 15 hectare 
aardappelen die de Braban-

der had staan, kon hij slechts 5 hec-
tare rooien. „Het was eind augustus, 
we hoefden de aardappelen alleen 
nog dood te spuiten en te oogsten. De 
meeste kosten waren gemaakt.” Otte 
had al vrij snel in de gaten dat het 
foute boel was. „De aardappelen wa-
ren dat jaar redelijk duur, 20 cent of 
meer. Als er dan 50 ton per hectare in 
de grond blijft zitten, spreek je al snel 
over een schadebedrag van een ton.” 
Volgens Otte duurde het relatief lang 
voordat het water van het land af was. 
Hij wijt dat voor een groot deel aan 
de afwachtende houding van Water-
schap Brabantse Delta. „Het gemaal 
kon het vele water niet aan, de sloten 
liepen zelfs over. Het duurde ech-
ter tot dinsdagmiddag voordat Bra-
bantse Delta extra pompen inzette, 
terwijl het waterschap die pompen 
zelf in zijn bezit heeft. Toen had het 
water al meer dan 24 uur op het land 
gestaan en hadden de aardappelen al 
meer dan een etmaal schade opgelo-
pen. Het waterschap beloofde in eer-
ste instantie de schade netjes met de 
boeren te regelen, maar 9 maanden 
later kregen we een brief van 50 kant-
jes, waarin werd vermeld dat de boer 

‘Regeling op 
gewasniveau 

slecht voor 
akkerbouw’

zelf verantwoordelijk voor de schade 
was.”

Korte pieken, veel neerslag
Leen Otte realiseerde zich dat weers-
extremen, zoals in dat laatste augus-
tusweekeinde van 2015, in de nabije 
toekomst vaker gaan plaatsvinden. 
Hij houdt al jaren op een kalender 
de hoeveelheid neerslag per dag bij. 
„Kijk”, laat hij zien, „een paar weken 
geleden viel hier op één ochtend 60 
mm regen. Het was toen gortdroog, 
het water kon gelijk wegzakken. Maar 
is het nat, dan heb je een probleem. In 
mijn middelbare schooltijd viel er 750 
mm per jaar, nu is dat 800 tot 850 mm 
per jaar. In die 30 jaar tijd is er 100 
mm bijgekomen. Als er vroeger bij 
een onweerbui 30 mm regen viel, dan 
vond je dat stevig. Tegenwoordig zeg-
gen we: ‘daar komen we goed vanaf’. 
De neerslag valt steeds vaker in korte 
pieken. Als er 100 mm over een hele 
maand valt, gebeurt er niets. Valt het 
op één dag, dan is het te veel.”
Na een avondlange discussie in de 
studieclub over de voor- en nadelen, 
sloot Otte in 2016 de Brede weers-
verzekering af bij Vereinigte Hagel. 
De meeste akkerbouwers in de stu-
dieclub met een verzekering waren 
tevreden over de afhandeling van de 
schade. Vereinigte Hagel beoordeelt 
de schadedrempel op perceelniveau, 
legt de akkerbouwer uit. „Dat bete-
kent dat een verzekerde boer voor 
een uitkering in aanmerking komt als 

30 procent (eigen risico) of meer van 
de opbrengst van een perceel verlo-
ren gaat. De percelen zijn daarbij als 
een dambord onderverdeeld in perce-
len van 1 hectare. Stel: ik verzeker 10 
hectare aardappelen en 3 gaan door 
wateroverlast verloren. Dan krijg ik 
van die 3 hectare nog 2,7 uitgekeerd.”
De maatschap Otte heeft een akker-
bouwbedrijf van 72 hectare op klei-
grond. Het bouwplan van 2017 bestaat 

uit 50 procent tarwe, 25 procent aard-
appelen, 12,5 procent suikerbieten 
en 12,5 procent uien. In 2018 wil Otte 
toe naar een 1 op 5 bouwplan met 40 
procent tarwe, 20 procent aardappe-
len, 20 procent bieten, 10 procent uien 
en 10 procent voor een ander gewas. 
„We willen minder aardappelen gaan 
telen en meer bieten”, zegt hij. „Sui-
kerbieten groeien goed op deze grond 
en ik zie een goede toekomst voor de 
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Leen Otte: „Verzekeren is duur. Maar bij grote schade in het gewas haal je het bedrag er in één keer weer uit.” 
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bietenteelt. We gaan terug in het are-
aal uien, omdat we 1 op 5 wat te be-
nauwd voor de teelt vinden. We willen 
fusarium en andere grondgebonden 
ziekten voor blijven. Over een vijfde 
gewas denken we nog na.”

Hoge assurantiebelasting
De akkerbouwer heeft de Brede 
weersverzekering afgesloten voor de 
aardappelen en uien. Bieten kunnen 
wel tegen wat water, zegt hij, en tar-
we is een minder risicovol gewas. De 
Brabander betaalt 280 euro exclusief 
assurantiebelasting per hectare aan 
premie voor de verzekerde gewassen. 
„Verzekeren is duur. Maar bij grote 
gewasschade haal je het bedrag er in 
één keer weer uit. Je vinkt de te ver-
zekeren percelen aan in de Gecombi-
neerde opgave en het te betalen sub-
sidiebedrag wordt automatisch door 
RVO aan de verzekeringsmaatschap-
pij betaald. Als je je aardappelen wilt 
verzekeren, ben je verplicht om alle 
percelen aardappelen te verzekeren. 
Je kunt bijvoorbeeld geen hooggele-
gen perceel uit de regeling houden.” 
Hij stoort zich aan het hoge percenta-
ge assurantiebelasting van 21 procent 
over de bruto premie. „Dat is extreem 
hoog. Dat zie je in geen enkel ander 
Europees land.”
Het ministerie van Economische 
Zaken wil nu dat gewasschade op 
gewasniveau wordt bepaald. Een 
slechte zaak, vindt Otte. „Dat bete-
kent dat er meer dan 30 procent van 

de totale oppervlakte van een gewas 
verloren moet gaan, voordat een boer 
recht heeft op een schade-uitkering. 
Voor de akkerbouw pakt dat heel na-
delig uit: er is altijd wel een perceel 
dat minder gewasschade heeft. Als 
de schade op basis van gewasniveau 
wordt bepaald, heeft de regeling ook 
niet zoveel zin meer. Dan ben ik bang 
dat ik weer met de Brede weersverze-
kering ga stoppen.”

Niet zenuwachtig
Ondanks de toenemende kans op 
weersextremen, wordt Leen Otte niet 
zenuwachtig van een flinke bui re-
gen. „Wij telen onze aardappelen en 
uien voor de vrije markt, ik kan wel 
tegen een stootje”, lacht hij. „Boven-
dien hebben we nu een verzekering 
om de ergste schade op te vangen. 
We telen dit jaar Orlena’s, een nieuw 
en vroeg ras, die we eind augustus al 
kunnen rooien. Verder hebben we Fol-
va’s staan, die meestal eind septem-
ber worden geoogst. De aardappelen 
groeien goed. Ik denk dat er dit jaar 
veel kilo’s afkomen. Met op z’n tijd 
een buitje denk ik dat we een prima 
aardappelseizoen kunnen hebben.”
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