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Verzekering tegen Bruinrot, Ringrot en PSTVd

Informatiefolder 2022

Inleiding
PotatoPol verzekert aardappeltelers op onderlinge grondslag voor financiële schade als gevolg van Bruinrot, 
Ringrot of PSTVd. PotatoPol is in 1997 opgericht op initiatief van LTO Nederland tezamen met de Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond. Alle aardappeltelers in Nederland kunnen lid worden. PotatoPol heeft geen winstoog-
merk en is onderdeel van Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A.

In 2021 telde PotatoPol 2.750 leden. Het gezamenlijk verzekerde areaal aan stammenteelt, pootaardappelen, 
consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen was 99.600 hectare.

Welke schade wordt vergoed?
PotatoPol verzekert voor u de directe gewasschade door het onvoorzien optreden van een Bruinrot-, Ringrot- 
of PSTVd-besmetting in aardappelen. Elk teeltseizoen bestaat er een risico dat uw aardappelen besmet raken 
zonder dat u dat zelf hebt kunnen voorkomen. In geval van Bruinrot of Ringrot  krijgt u dan te maken met een 
aanzegging van de NVWA en in geval van PSTVd krijgt u dan te maken met een aanzegging van de NAK. Dat 
kan zijn een “besmet”-verklaring of een “waarschijnlijk besmet”-verklaring. Uw aardappelen kunnen hierdoor 
helemaal waardeloos worden.

Wanneer stammenteelt, pootaardappelen, consumptieaardappelen of zetmeelaardappelen door de NVWA of 
door de NAK als “besmet” worden aangemerkt dan verstrekt PotatoPol een schadevergoeding op basis van het 
op de polis vermelde verzekerde bedrag minus de gerealiseerde restwaarde en minus het eigen risico dat van 
toepassing is. De schadevergoeding is een tegemoetkoming voor de directe gewasschade. De bedrijfsschade en 
extra kosten zoals het ontsmetten van werktuigen en opslagruimtes worden niet vergoed.

Wanneer stammenteelt, pootaardappelen of consumptieaardappelen door de NVWA of door de NAK worden 
aangemerkt als “waarschijnlijk besmet” dan verstrekt PotatoPol eveneens een schadevergoeding volgens de 
hierboven genoemde rekenwijze. Zetmeelaardappelen die door de NVWA of door de NAK als “waarschijnlijk 
besmet” worden aangemerkt komen niet in aanmerking voor een schadevergoeding, omdat deze aardappelen 
nog goed kunnen worden verwerkt. 

Voorbeeldberekening: Een areaal van 4 ha pootaardappelen, verzekerd voor € 9.000,- per ha, wordt door de NVWA 
“besmet” verklaard. Indien op deze partij geen restwaarde wordt gerealiseerd, vergoedt PotatoPol het verzekerde 
bedrag minus 10% basis eigen risico (dit is € 36.000,- min € 3.600,- = € 32.400,-).

Indien op deze partij van 4 ha pootaardappelen nog een restwaarde van bijvoorbeeld € 6.000,- wordt  gerealiseerd, 
dan vergoedt PotatoPol het verzekerde bedrag minus de gerealiseerde restwaarde en minus 10% basis eigen risico 
(dit is € 36.000,- min € 6.000,- min € 3.000,- = € 27.000,-).

Wat moet u doen bij schade?
Wanneer u een aanzegging krijgt van de NVWA vanwege een mogelijke besmetting van uw aardappelen met 
Bruinrot of Ringrot of een aanzegging van de NAK vanwege een mogelijke besmetting met PSTVd dient u dit 
liefst zo spoedig mogelijk per telefoon of per e-mail aan PotatoPol te melden. Na de definitieve vaststelling 
van de besmettingsstatus door de NVWA dan wel door de NAK komen twee rapporteurs van PotatoPol langs 
om de situatie op uw bedrijf op te nemen. PotatoPol beslist over de uitkering nadat alle benodigde informatie 
beschikbaar is gesteld.

Het verzekerde bedrag
Het bestuur van PotatoPol heeft richtbedragen gesteld voor het verzekerde bedrag van de verschillende 
aardappelgewassen. Van deze richtbedragen kunt u 30% naar boven of 30% naar beneden afwijken. 
Belangrijk is dat het door u gekozen verzekerde bedrag toereikend is om de directe gewasschade op te kun-
nen vangen bij een besmetting. Zie tabel op de volgende bladzijde bovenaan met de richtbedragen voor 
de verschillende aardappelgewassen. Bij biologische teelt kunt u 50% naar boven afwijken van de vermelde 
richtbedragen.
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Let op! Aardappeltelers die voor het eerst een verzekeringsovereenkomst afsluiten bij PotatoPol kunnen hun 
gewassen niet hoger verzekeren dan de hierboven vermelde richtbedragen per hectare.

Pootaardappelkistenverzekering
Teelt u pootaardappelen dan kunt u ook uw pootaardappelkisten verzekeren tegen het risico dat deze kisten 
mogelijk in contact zijn geweest met ringrotbacteriën. PotatoPol wil hiermee stimuleren dat pootaardappelte-
lers hun pootaardappelkisten vernietigen nadat de NVWA een ringrotbesmetting op hun bedrijf heeft vastge-
steld. Het verzekerd bedrag bedraagt € 1.800,- per ha pootaardappelen waarvan u de oogst opslaat in poot-
aardappelkisten. Bij de bepaling van dit bedrag is PotatoPol uitgegaan van 30 tot 40 pootaardappelkisten per 
ha met een gemiddelde (rest)waarde van circa € 50,- per kist. Het aantal hectares dat u opgeeft voor de poot-
aardappelkistenverzekering kan niet groter zijn dan het aantal hectares pootaardappelen en stammenteelt  
dat u hebt opgegeven voor de verzekering bij PotatoPol. Teelt u bijvoorbeeld 10 ha NAK-pootaardappelen  
en bewaart u de oogst van 5 ha daarvan in pootaardappelkisten dan meldt u 5 ha aan voor de pootaardappel-
kistenverzekering. Het verzekerd bedrag voor de pootaardappelkistenverzekering is dan € 9.000,- (5 ha x  
€ 1.800,-/ha). Het bedrag waarvoor de kisten verzekerd zijn wordt alleen uitgekeerd als de kisten daadwerke-
lijk worden vernietigd nadat deze mogelijk in contact zijn geweest met ringrotbacteriën. Het premietarief voor 
de pootaardappelkistenverzekering is gelijk aan het premietarief voor het gewas pootaardappelen. Uitgaande 
van het bovenstaande voorbeeld van 5 ha bedraagt de voorschotpremie € 24,75 en de maximale omslag- 
premie € 99,01. In een jaar met veel schade betaalt u dus maximaal circa € 0,70 per pootaardappelkist.

Eigen risico
PotatoPol past een basis eigen risico toe van 10% op alle geclaimde schades. Daarnaast geldt een extra eigen 
risico in de volgende situaties:
- Ten eerste wordt een extra eigen risico toegepast als u meer dan vijf verschillende aangekochte herkomsten   

(= telernummers) op uw bedrijf hebt gepoot. Het aantal verschillende aangekochte herkomsten beïnvloedt 
immers sterk het risico van schade door Bruinrot, Ringrot en PSTVd. Let hier dus goed op bij het aankopen 
van pootgoed, zeker in geval van mengpartijen. Bij iedere verschillende aangekochte herkomst meer dan 5 
wordt het eigen risico met 1% verhoogd tot maximaal 10% in geval van 15 of meer herkomsten. 

- Ten tweede wordt een extra eigen risico toegepast als de schade is ontstaan door overstroming van perce-
len of perceelgedeeltes met oppervlaktewater dat door de NVWA is aangemerkt als “besmet met bruinrot”. 
In dergelijke situaties wordt een extra eigen risico toegepast van 20%.

Let op! Voor stammenteelt en NAK-pootaardappelen past PotatoPol sinds teeltseizoen 2017 een basis eigen 
risico toe van 5% op geclaimde ringrotschades mits deze bedrijven bij de NAK zijn gecertificeerd in het kader 
van het Hygiëneprotocol Ringrot.

Hoeveel premie betaalt u?
De verzekeringspremie is afhankelijk van het risicoprofiel en verschilt per aardappelgewas. PotatoPol brengt 
de jaarlijkse premie in twee delen in rekening, namelijk met een voorschotpremie en een omslagpremie. De 
verhouding tussen voorschotpremie en omslagpremie verschilt ook per aardappelgewas. In 2022 bedraagt de 
voorschotpremie voor stammenteelt en pootaardappelen 20% van de jaarpremie, voor consumptieaardappe-
len 50% van de jaarpremie en voor zetmeelaardappelen 60% van de jaarpremie. De hoogte van de omslagpre-
mie wordt aan het einde van het verzekeringsjaar bepaald en is afhankelijk van de totale schade die de leden 
van PotatoPol samen in het verzekeringsjaar hebben geleden en de kosten van de maatschappij. Is er weinig 
schade dan wordt de omslagpremie niet of slechts gedeeltelijk geheven. Is er veel schade dan kan de omslag-
premie volledig worden geheven. De voorschotpremie en maximaal mogelijke omslagpremie voor 2022 per 
aardappelgewas zijn vermeld in de hierna volgende premietabel.

Sinds teeltseizoen 2018 betalen verzekerden die een totaal verzekerd bedrag hoger dan € 200.000,- hebben, 
een premietoeslag door middel van een staffeling. Deze toeslag bedraagt 1% per € 25.000,- aan verzekerd 
bedrag boven € 200.000,- en is gemaximeerd op 100%. Daarnaast past PotatoPol sinds teeltseizoen 2018 ook 
een minimumpremie toe van € 75,- per polis per jaar.

Gewas
Minimum verzekerd 

bedrag per ha
Richtbedrag

per ha
Maximum verzekerde 

bedrag per ha

Stammenteelt (PB1) €    8.400,- €  30.000,- €  39.000,-

Stammenteelt (PB2 t/m PB4) €    8.400,- €  12.000,- €  15.600,-

Pootaardappelen (NAK, ATR en TBM) €    6.300,- €    9.000,- €  11.700,-

Consumptieaardappelen €    4.900,- €    7.000,- €    9.100,-

Zetmeelaardappelen €    2.450,- €    3.500,- €    4.550,-
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Premiepercentages *)
Premiebedragen per ha in euro **)  

(afgerond)

Voorschot
Maximale

omslag
Maximale 

totale premie
Voorschot

Maximale 
omslag

Maximale
totale premie

Stammenteelt (PB1) 0,27502 % 1,10008 % 1,37510 % €  82,51 €  330,02 €  412,53

Stammenteelt (PB2 t/m PB4) 0,27502 % 1,10008 % 1,37510 % €  33,00 €  132,01 €  165,01

Pootaardappelen (NAK, ATR en TBM) 0,27502 % 1,10008 % 1,37510 % €  24,75 €   99,01 €  123,76

Consumptieaardappelen 0,14960 % 0,14960 % 0,29920 % €  10,47 €  10,47 €   20,94

Zetmeelaardappelen 0,14400 % 0,09600 % 0,24000 % €  5,04 €    3,36 €    8,40

Pootaardappelkisten 0,27502 % 1,10008 % 1,37510 % €  4,95 €  19,80 €   24,75

*) De vermelde premiepercentages worden geheven over het in verzekering gegeven bedrag.
**) De vermelde premiebedragen zijn berekend op basis van de richtbedragen per hectare van PotatoPol.

Voorbeeldberekening: Een bedrijf dat zich verzekert volgens de richtbedragen van PotatoPol met 5 ha pootaardappelen, 
2 ha consumptieaardappelen, 20 ha zetmeelaardappelen en 3 ha pootaardappelkisten betaalt een voorschotpremie van € 
260,34 en een maximale omslagpremie van € 642,59. Deze bedragen zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

Voorschotpremie: Maximale omslagpremie:
5 ha pootaardappelen; 5 x € 24,75 = € 123,75  5 ha pootaardappelen; 5 x € 99,01 = € 495,05
2 ha consumptieaardappelen; 2 x € 10,47 = €   20,94  2 ha consumptieaardappelen; 2 x € 10,47 = € 20,94
20 ha zetmeelaardappelen; 20 x € 5,04 = € 100,80  20 ha zetmeelaardappelen; 20 x € 3,36 = € 67,20
3 ha pootaardappelkisten; 3 x€ 4,95 = €   14,85  3 ha pootaardappelkisten; 3 x € 19,80 = € 59,40

Totaal € 260,34  Totaal € 642,59

De belangrijkste voorwaarden van de verzekering op een rij
- U moet zich houden aan de meest recente wettelijke voorschriften, wettelijke reglementen, gedrag-

codes en hygiënecodes met een verplichtend karakter voor zover van toepassing op Bruinrot, Ringrot 
en PSTVd. Dit betreft ook alle maatregelen die worden opgelegd door de NVWA als sprake is van een 
vermoeden van een besmetting.

- In de door de NVWA aangewezen gebieden moet u zich houden aan het beregeningsverbod. Een 
aanschrijving van de NVWA om het verbod uit te breiden is onmiddellijk bindend voor de betreffende 
bedrijven. Als u twijfelt of uw bedrijf in een verbodsgebied ligt, neem dan contact op met de NVWA. 

 Let op! Voor NAK-, ATR- en TBM-pootaardappelen geldt een volledig beregeningsverbod. U mag voor 
NAK-, ATR- en TBM-pootaardappelen in het geheel geen oppervlaktewater gebruiken, dus niet voor 
beregening en ook niet voor gewasbespuitingen.

- Wees alert op situaties waarbij oppervlaktewater kan overwaaien op uw aardappelen, bijvoorbeeld 
door beregening. Bent uzelf de veroorzaker dan is de hieruit voortvloeiende schade niet verzekerd. Is 
uw buurman de veroorzaker dan is de schade ook niet verzekerd tenzij u hiervan duidelijke foto’s of 
videobeelden hebt gemaakt en daarnaast uw buurman schriftelijk aansprakelijk hebt gesteld voor de 
schade.

- U kunt zich alleen verzekeren voor het areaal aardappelen dat u teelt in Nederland. Aardappelen die 
in het buitenland worden geteeld of opgeslagen kunt u niet verzekeren bij PotatoPol.

- In geval van een schade moet u kunnen bewijzen via certificaten dat u NAK-goedgekeurd of daaraan 
gelijkwaardig uitgangsmateriaal hebt gebruikt óf (voor zetmeelaardappelen) uitgangsmateriaal hebt 
gebruikt dat in het voorgaande teeltseizoen is beoordeeld door de Stichting Teeltbeschermingsmaat-
regelen Zetmeelaardappelen (Stichting TBM). Ter controle dient u de certificaten van het gebruikte 
pootgoed minimaal één jaar te bewaren. 

 Let op! Schadevergoedingen voor TBM-pootaardappelen worden uitsluitend verstrekt wanneer deze 
aardappelen zijn geteeld op percelen die zijn geregistreerd bij de Stichting TBM. Zorgt u er dus voor 
dat uw opgegeven areaal TBM-pootaardappelen overeenkomt met het geregistreerde areaal bij de 
Stichting TBM.

- Als u buitenlands uitgangsmateriaal gebruikt, dient u dit uitgangsmateriaal vóór het uitpoten door de 
NAK te laten toetsen op Bruinrot en Ringrot. PotatoPol verzekert alleen goedgekeurde partijen. De 
onderzoeksverklaring van de NAK moet u zorgvuldig bewaren en in geval van schade kunnen tonen 
aan PotatoPol ook als er schade optreedt in een andere partij op uw bedrijf. 

 Let op! De toetsingsverplichting voor buitenlands uitgangsmateriaal geldt niet bij gebruik van mini-
knollen. 
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- Contact tussen uw pootaardappelen enerzijds en consumptieaardappelen van derden anderzijds op 
een centrale verwerkingsplaats of via een mobiele sorteerinstallatie dient u te voorkomen. Wanneer 
uw pootaardappelen door de NVWA besmet worden verklaard met Ringrot en de besmetting waar-
schijnlijk is veroorzaakt door contact met mogelijk besmette consumptieaardappelen op een centrale 
verwerkingsplaats of via een mobiele sorteerinstallatie dan vergoedt PotatoPol deze schade niet.

Aangifte teeltseizoen 2022
PotatoPol adviseert u jaarlijks gebruik te maken van de beschikbare online aangifte service. Daarvoor gaat u 
naar de website www.potatopol.nl en kiest u “Aangifte doen”. Dan wordt u doorgeschakeld naar het web-
portaal “Mijn PotatoPol”. U hebt vervolgens uw lidnummer en een wachtwoord nodig om in te loggen. Uw 
lidnummer treft u aan op de polis van 2021. Uw wachtwoord kunt u zelf aanmaken indien u nog geen wacht-
woord hebt of uw wachtwoord bent vergeten. Na het inloggen ontvangt u een toegangscode per e-mail of 
per sms om verder te kunnen gaan.
Let op! Wanneer u online aangifte doet voor teeltseizoen 2022 ontvangt u een korting van € 5,-. Wenst u toch 
een papieren aangifte in te dienen dan ontvangt u geen korting. 
Let op! Zorg dat u vóór 1 juni 2022 uw aangifte indient. Stuur desnoods een voorlopige aangifte als u dan nog 
niet alle aardappelen hebt gepoot. Voorkom in elk geval dat u bent onderverzekerd. Geeft u minder hectares 
op dan u in werkelijkheid hebt gepoot dan leidt dit bij schade tot een korting op de uitkering.
Let op! Als u geen aangifte doet bent u verzekerd tegen de tarieven en condities van het verzekeringsjaar 2022 
op basis van de laatste aangifte die u hebt ingediend en door PotatoPol is geaccepteerd.

Duur van de verzekeringsovereenkomst
Hebt u niet eerder een aangifte ingezonden dan wordt met het indienen van uw aangifte voor 2022 en na de 
acceptatie van uw aangifte door PotatoPol de verzekeringsovereenkomst van kracht. De overeenkomst wordt 
aangegaan voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. Wilt u de 
verzekering voor het volgende jaar opzeggen dan dient u dit schriftelijk vóór 1 maart kenbaar te maken aan 
PotatoPol. De verzekering is niet tussentijds opzegbaar.

Afgekeurde pootaardappelen en verloren gaande percelen
Als een perceel pootaardappelen tijdens het teeltseizoen wordt afgekeurd, heeft dit geen gevolgen voor uw 
ingediende aangifte bij PotatoPol. Het perceel blijft in dat geval als pootaardappelen op de verzekeringspolis 
gehandhaafd. Als een perceel aardappelen tijdens het teeltseizoen door wat voor reden dan ook verloren 
gaat, wordt er ook geen premierestitutie verstrekt door PotatoPol.

Betalingen
Als u PotatoPol machtigt of hebt gemachtigd tot automatische incasso van de verzekeringspremie ontvangt 
u een extra korting van € 2,50. De machtiging geldt tot wederopzegging voor alle betalingen aan PotatoPol. 
Kiest u niet voor automatische incasso dan ontvangt u geen korting. 

Tenslotte
Het beleid van PotatoPol is er in de allereerste plaats op gericht schade tegen te gaan. Voor de Nederlandse 
akkerbouwsector is een gezonde aardappelteelt van zeer groot belang. Een besmetting kan de export immers 
sterk negatief beïnvloeden. Dat moet worden voorkomen. Op een mogelijke besmetting moet daarom snel en 
adequaat worden gereageerd. Een grote betrokkenheid van u als deelnemer aan de verzekering van PotatoPol 
is erg belangrijk. Wat telt is de continuïteit van uw bedrijf.

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze verzekering kunt u contact opnemen met PotatoPol, tel. 079 - 368 13 22. 
Op uw verzoek kan een medewerker u adviseren. Zie verder ook onze website www.potatopol.nl

Deze informatiefolder is een samenvatting van de verzekeringsvoorwaarden schadeverzekering voor 
quarantaineorganismen bij aardappelen in Nederland. Aan de inhoud van deze informatiefolder  
kunnen geen rechten worden ontleend. In rechte gelden uitsluitend de verzekeringsvoorwaarden en  
de statuten van BFAO.


