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VOORWAARDEN VARKENSVERZEKERING  
SCHADE DOOR DE ZIEKTE VAN AUJESZKY 
    
Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
In deze polis wordt verstaan onder: 
 
Verzekeringsnemer 
Degene die deze verzekering met de maatschappij heeft gesloten. 
Verzekerde 
De verzekeringsnemer en degene wiens belang is meeverzekerd. 
 
Maatschappij 
De  onderlinge Waarborgmaatschappij PorcoPol waarmee de verzekeringsovereenkomst, hierna te 
noemen verzekering, is gesloten. 
 
Zeugen 
Varkens van het vrouwelijk geslacht, bestemd voor de productie van biggen, vanaf de eerste dekking. 

 
Ziekte van Aujeszky  
Van de Ziekte van Aujeszky is sprake, indien er dusdanige aanwijzingen voor deze, door het Aujeszky 
virus veroorzaakte, varkensziekte gevonden zijn, dat tot de bestrijding ervan wordt overgegaan, hierna 
te noemen ZvA. 
 
Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 
De ‘Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002’, hierna te noemen ‘Verordening ZvA 2002’, is 
een verordening van het Productschap Vee en Vlees (PVV), gepubliceerd in PBO-blad nr 74 van 29 
november 2002. In deze verordening is de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky, op basis waarvan 
Nederland vanuit een besmette situatie vrij moest worden van deze ziekte, geregeld. Een belangrijk 
onderdeel in die bestrijding is de algemene vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky. Via het 
Besluit vaststelling entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002, is het verplichte 
entschema geregeld en via het Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte 
van Aujeszky 2002, is de mogelijkheid van ontheffing van de vaccinatieplicht in verband met export 
naar artikel 10 status gebieden geregeld.  
 
Risicoadres 
Als risicoadres geldt uitsluitend het op het polisblad als zodanig opgegeven adres van de locatie en 
bijbehorende UBN-nummer van verzekeringsnemer.  
 
PVV 
Productschap Vee en Vlees, gevestigd te Zoetermeer. 
 
GD 
Gezondheidsdienst voor Dieren, gevestigd te Deventer. 
 
RVV 
Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, gevestigd te Voorburg. 
 
Artikel 2. OMVANG VAN DE DEKKING 
De maatschappij geeft een vergoeding indien:  
a. het bedrijf van verzekerde, respectievelijk één of meer van de verzekerde locaties van verzekerde 

getroffen wordt door de ZvA, ten gevolge waarvan de ontheffing van de vaccinatieplicht tegen de 
ZvA op grond van ‘Verordening ZvA 2002’ voor het bedrijf van verzekerde, respectievelijk voor 
één of meer van de verzekerde locaties van verzekerde wordt ingetrokken en de verzekerde moet 
overgaan tot het vaccineren van de aanwezige varkens.  Zowel de vaccinatieplicht als de 
ontheffing van de vaccinatieplicht, zoals bedoeld in dit lid, zijn gebaseerd op de ‘Verordening ZvA 
2002’. 

b. het bedrijf van verzekerde, respectievelijk één of meer van de verzekerde locaties van verzekerde 
verplicht wordt, ten gevolge van een (naburige) ZvA binnen een straal van 5 km rondom het 
bedrijf van verzekerde, respectievelijk een of meer van de verzekerde locaties van verzekerde, de 
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zeugen te vaccineren, omdat de ontheffing van de vaccinatieplicht tegen de ZvA op grond van 
‘Verordening ZvA 2002’ is ingetrokken. 

 
Artikel 3.  WAARDEBASIS VOOR DE VERGOEDING 
De hoogte van de schadevergoeding volgens het op het polisblad overeengekomen bedrag per 
verzekerde zeug wordt geacht te zijn maximaal 75% procent van de door verzekerde werkelijk 
geleden schade. 
 
Artikel 4. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE 
De verzekerde is verplicht: 
a. in het bezit te zijn van een ontheffing van de vaccinatieplicht tegen de ZvA op grond van de 

‘Verordening ZvA 2002’, afgegeven door het PVV. 
b. alle zeugen op het verzekerde risicoadres met bijbehorend UBN-nummer, ter verzekering aan te 

bieden en verzekerd te houden;  
c. te allen tijde op verzoek van de maatschappij iedere verzekerde zeug aan haar te tonen en alle 

inlichtingen daaromtrent te verstrekken die voor de maatschappij van belang kunnen zijn. 
Daarnaast is de verzekerde verplicht de aanwijzingen van de maatschappij op te volgen; 

d. te voldoen aan alle eisen, die redelijkerwijs ter voorkoming van schade gesteld mogen worden 
aan de bedrijfsvoering, de inrichting en de  zorg voor de gezondheid van de zeugen; 

e. indien zich de ZvA voordoet, daarvan terstond mededeling te doen aan de maatschappij; 
f. zijn medewerking te verlenen aan sectie op een of meer verzekerde zeugen indien de 

maatschappij daarom verzoekt. 
 
Artikel 5. ALGEMENE UITSLUITINGEN 
Van de verzekering is uitgesloten: 
a. schade door nalatigheid, opzet of grove schuld van de verzekerde, waaronder mede te verstaan: 

het niet naar behoren nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de ontheffing van de 
vaccinatieplicht tegen de ZvA op grond van ‘Verordening ZvA 2002’ 

b. schade door en kosten in verband met ziekte, afwijkingen en gebreken die reeds voor het ingaan 
van de dekking bestonden of klachten veroorzaakten, ongeacht het feit  
of verzekerde daarvan al dan niet op de hoogte was; 

c. schade waarvoor van de kant van de overheid, semi-overheid of een andere organisatie een 
vergoedingsregeling bestaat; 

d. schade die voorvalt terwijl de ontheffing ‘Verordening ZvA 2002’ van het bedrijf van de verzekerde 
om andere reden dan de ZvA, dan wel vanwege een voorgaande ZvA, is vervallen; 

e. schade door het niet (juist) opvolgen van adviezen van de dierenarts en/of een instelling van de 
GD, het PVV of de RVV.  

 
Artikel 6. SCHADE 
a. Verplichtingen van de verzekerde bij schade.  

Zodra de verzekerde kennis draagt van de ZvA op zijn bedrijf, of dat verzekerde zijn bedrijf moet 
vaccineren ten gevolge van een naburige ZvA die voor de maatschappij tot een verplichting kan 
leiden, is hij verplicht: 
1 dit zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur; 
2 de maatschappij zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken toe te zenden, 

waaronder in elk geval wordt verstaan een kopie van de schriftelijke mededeling van de 
verplichting tot vaccineren. In geval van dood of het noodzakelijk afmaken dient in ieder geval 
binnen drie dagen een door de dierenarts opgemaakt en ondertekend attest te worden 
ingezonden; 

3 sectie te laten verrichten en het verslag daarvan aan de  maatschappij over te leggen, indien 
de maatschappij hierom vraagt; 

4 zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij 
zou kunnen schaden;  

b. Schaderegeling 
1. Bij een ongewijzigde voortzetting met het aantal verzekerde zeugen bedraagt de   

schadevergoeding een op het polisblad overeengekomen bedrag per verzekerde zeug. 
2. Bij een naburige besmetting (binnen een straal van 5 kilometer) bedraagt de 

schadevergoeding 20 % van op het polisblad overeengekomen bedrag per verzekerde zeug. 
3. Schadevergoeding vindt plaats op basis van maximaal het aantal verzekerde zeugen. Indien 

op de datum van de (naburige) besmetting door ZvA het aantal aanwezige zeugen op het 
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bedrijf van verzekerde minder dan 95 % is van het aantal verzekerde zeugen, vindt 
schadevergoeding plaats op basis van het aantal aanwezige zeugen. 

4.De maatschappij kan te allen tijde van verzekerde verlangen dat hij bewijst dat hij niet meer dan 
75% van de werkelijke schade vergoed krijgt, als deze wordt berekend volgens lid 1 tot en met 3, 
genoemd onder b. van dit artikel. Als de volgens deze bepalingen berekende vergoeding 
aanmerkelijk hoger is dan 75% van de werkelijke schade, zal de vergoeding 75% van de werkelijke 
schade bedragen. 

d. Diergeneeskundige geschillen. 
Geschillen tussen de verzekerde en de maatschappij op diergeneeskundig terrein worden voor 
arbitrage voorgelegd aan een onafhankelijke dierenarts. Deze dierenarts zal door  de verzekerde 
en de maatschappij in onderling overleg worden aangewezen. Indien partijen het over de 
aanwijzing niet eens worden, leggen zij het geschil voor arbitrage voor aan de Faculteit voor 
Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De kosten verbonden aan de arbitrage, 
daaronder begrepen kosten wegens transport, voer, stalling en behandeling, komen ten laste van 
de in het ongelijk gestelde partij. 

e. Hardheidsclausule 
Indien toepassing van bovenstaande schaderegeling naar het oordeel van de maatschappij tot een 
voor de verzekerde onredelijk resultaat leidt, kan de maatschappij daarvan afwijken en een 
redelijke vergoeding vaststellen. 

f. Vervaltermijn. 
1 Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van de verzekerde een definitief 

standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van) 
betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf deze 
mededeling, ieder recht van de verzekerde jegens de maatschappij ter zake van de ZvA 
waarop de vordering was gegrond, tenzij de verzekerde hiertegen binnen het jaar bij de 
maatschappij in verzet is gekomen. 

2 De verzekerde kan in ieder geval geen rechten meer aan de verzekering ontlenen indien de 
aanmelding van ZvA, die voor de maatschappij tot een verplichting kan leiden, niet plaats vindt 
binnen één jaar na die ZvA. 

 
Artikel 7. NIET-NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN 
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde een verplichting uit deze verzekering niet is 
nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. 
 
Artikel 8. PREMIEBETALING 
De verzekeringsnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, 
uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden. Indien de verzekeringsnemer het verschuldigde 
niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor daarna plaatsvindende 
gebeurtenissen. Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist. De 
verzekeringsnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking gaat weer in de dag nadat 
het verschuldigde alsmede de gemaakte incassokosten aan de maatschappij zijn voldaan. Een 
schade voorgevallen binnen één maand na het eindigen van bovengenoemde  opschorting van 
dekking, wordt geacht zijn oorzaak te vinden in de periode van opschorting, tenzij de 
verzekeringsnemer het tegendeel bewijst. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen 
betaling is geschied, is de wettelijke rente verschuldigd.  
 
Artikel 9. AANPASSING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN 
De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen 
en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de 
premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging(en) aan te passen 
en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringsnemer wordt van de wijziging in kennis 
gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de in de mededeling 
genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op 
de datum die in de mededeling door de maatschappij is genoemd. De verzekeringsnemer heeft niet 
het recht de wijziging te weigeren indien de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, 
een verlaging van de premie, een uitbreiding van de dekking of een verbetering van de voorwaarden 
inhoudt. 
 
Artikel 10. OVERGANG VAN HET VERZEKERDE BELANG 
a. De verzekering eindigt bij overgang van het verzekerde belang (bijvoorbeeld verkoop), behalve 

wanneer deze plaatsvindt onder algemene titel (bijvoorbeeld erfopvolging). 
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b. Bij overgang onder algemene titel blijft de verzekering van kracht tot de eerstvolgende 
premievervaldatum doch tenminste gedurende twee maanden na deze overgang; daarna alleen 
indien de verzekering door de maatschappij ten name van de nieuwe belanghebbende is 
geaccepteerd. De verzekering eindigt echter onmiddellijk indien de verkrijger het belang elders 
heeft verzekerd. 

c. Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm brengt geen wijziging in de rechten en plichten van 
partijen, evenmin het deelnemen in, het treden uit, of het overdragen van aandelen in een 
vennootschap of gemeenschappelijk eigendom. 

 
Artikel 11. EINDE VAN DE VERZEKERING EN OPZEGGING  
De verzekering eindigt: 
a. op de contractsvervaldatum indien een van de partijen uiterlijk twee maanden voor deze datum de 

verzekering schriftelijk heeft opgezegd; 
b. door schriftelijke opzegging door de maatschappij: 

1 .indien de verzekeringsnemer langer dan drie maanden in gebreke is premie, kosten en 
assurantiebelasting te betalen; 

2 .indien de verzekerde naar aanleiding van een besmetting met ZvA met opzet een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven;  

3 ingeval de verzekeringsnemer een verplichting uit deze verzekering niet is nagekomen en 
daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad; 

4 binnen 30 dagen nadat een besmetting met ZvA, die voor de maatschappij tot een verplichting 
kan leiden, haar ter kennis is gekomen; 

5 binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering gereclameerde uitkering heeft verleend, 
dan wel heeft afgewezen; 

6 indien in bijzondere gevallen de maatschappij de dekking wenst te beëindigen dan wel slechts 
wenst voort te zetten met wijziging in de condities, doch verzekeringsnemer niet akkoord gaat 
met deze wijziging. 

 De  verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De 
maatschappij zal in de gevallen b.4 en b.5 een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen in acht 
nemen en in de gevallen b.2, b.3 en b.6 een opzeggingstermijn van 14 dagen. 

c. indien de verzekeringsnemer weigert de wijziging van de premie en/of de voorwaarden te 
accepteren die de maatschappij op grond van de voorwaarden kan verlangen en wel per de in de 
mededeling door de maatschappij genoemde datum, met restitutie van de onverdiende premie; 

d. door schriftelijke opzegging door de verzekeringsnemer binnen 30 dagen nadat een onder deze 
verzekering gereclameerde verplichting door de maatschappij is afgewezen; 

e. bij overgang van het verzekerde belang, behoudens het bepaalde in artikel 10. 
 
Artikel 12. RISICOVERZWARING 
a. De verzekerde is verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, de 

maatschappij in kennis te stellen van elke risicoverzwarende omstandigheid. 
b. De maatschappij heeft in het hierboven genoemde geval het recht de premie en/of de voorwaarden 

te herzien. In dit geval heeft verzekeringsnemer het recht de verzekering te beëindigen door 
schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van 14 dagen onder restitutie van de 
onverdiende premie. Voorts heeft de maatschappij het recht de verzekering te beëindigen door 
schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van 14 dagen. 

c. Bij niet-naleving door de verzekerde van de in lid a genoemde verplichting is de maatschappij niet 
gehouden tot vergoeding van schade indien en voor zover deze verband houdt met de 
risicoverzwarende omstandigheid, tenzij de verzekerde aantoont dat de schade daarmee geen 
verband houdt. 

 
Artikel 13. VERWERKING PERSOONGEGEVENS 
Op de verwerking van persoonsgegevens van verzekeringnemer is de Gedragscode “Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode 
kan worden geraadpleegd via de website van de Federatie van Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappijen in Nederland (FOV), www.fov.nl. De Gedragscode kan ook bij de FOV 
worden opgevraagd, Postbus 92, 3980 CB Bunnik, telefoon (030) 6567160. 
 
Artikel 14 AANVULLENDE REGELINGEN 
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk voorleggen aan het 
secretariaat van Porcopol, Postbus 456, 2260 ME Leidschendam. Wanneer u niet tevreden bent met 
ons oordeel, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. Deze stichting 
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bestaat uit verschillende ombudsmannen en de Raad van Toezicht. De ombudsmannen proberen 
door bemiddeling een klacht op te lossen terwijl de Raad van Toezicht toetst of wij met onze 
handelswijze de goede naam van de bedrijfstak hebben geschaad. Het luidt: Klachteninstituut 
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze 
klachtenbemiddelingsmogelijkheden, of wanneer u de behandeling of uitkomst hiervan niet 
bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen aan de rechter. 
 
Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Kennisgevingen van ons aan u zijn rechtsgeldig als zij worden gedaan aan het adres dat als laatste 
adres bij ons bekend is. 
 
 
 
 
 


