Nieuwsbrief LTO Multifunctionele Landbouw

Meld verbreding van activiteiten bij je verzekeraar
Steeds meer agrariërs ontplooien nevenactiviteiten op
hun boerderij. Maar let op, zo waarschuwt LTOverzekeringsadviseur Hetty IJkema: ‘De omschrijving op
de bedrijfsaansprakelijkheid luister nauw.’ Want als een
activiteit niet valt onder de normale bedrijfsactiviteiten,
wordt er bij schade niet zomaar uitgekeerd.
Met het zomerseizoen in aantocht wil IJkema de
agrariërs graag wijzen op de consequenties van
nevenactiviteiten: ‘Waar ondernemers zich vaak niet bewust van zijn, is dat ze deze moeten
melden bij de verzekeraar. Anders dekt de aansprakelijkheidsverzekering eventuele schade
niet.’
De agrarische sector kent een breed scala aan nevenactiviteiten: een open stal, een
schoolklas op de boerderij, een caravanstalling, verkoop aan huis. Het zijn activiteiten die
zich als vanzelf voordoen en in de loop der tijd ontwikkelen. ‘Het gaat zo geleidelijk dat
mensen er niet bij stilstaan’, zegt IJkema. Toch is het belangrijk dit te melden bij een
verzekeraar. Die hanteert dan niet per direct hogere tarieven, maar wil soms wel dat een
agrariër preventieve maatregelen neemt. Bij een open stal bijvoorbeeld het gebied rondom
de put afzetten. Of een alternatieve looproute markeren voor de bezoekers.
Dat de gevolgen groot kunnen zijn, benadrukt IJkema met een aantal veelvoorkomende
voorbeelden. Caravans stallen of een schoolklas die komt kijken als de koeien voor het eerst
de wei in gaan. Het valt niet onder de reguliere dekking. Nog een: de trekker die gebruikt
wordt tijdens een optocht of bij een dorpsfeest. ‘Dit zijn niet de activiteiten waarvoor de
trekker geregistreerd staat. En dus ook niet waarvoor deze verzekerd is. Bij schade kan een
vervelende situatie ontstaan. Gaat het mis met een caravan dan is dat vervelend, maar het
brengt je bedrijf niet in gevaar. Maar zou er iets gebeuren met een koe die losbreekt terwijl er
een schoolklas staat te kijken, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit.’
Het gaat vaak terloops. ‘Een school die vraagt of de leerlingen mogen komen kijken. De
agrariër denkt ‘natuurlijk, waarom niet.’ Maar ook als het slechts één keer plaatsvindt, meld
het’, drukt IJkema agrariërs op het hart. ‘Bij twijfel, bel!’ Maar tot op heden bellen mensen
nooit. ‘Meestal komen deze zaken ter sprake bij een bezoek aan de klant. Op de vraag of er
bedrijfsvreemde activiteiten plaatsvinden antwoorden mensen dan meestal ontkennend. Bij
doorvragen blijkt er toch wat te zijn.’
Het komt ook voor dat IJkema adviseert maar agrariërs toch anders besluiten: ‘Mensen die
de gevaren niet zo zien. Mijn rol is het benoemen van de consequenties. Ik wijs mensen op
de risico’s. Ik heb een adviserende rol maar kan mensen niet dwingen. Als een agrariër
besluit, ik neem dit als eigen risico, dan kan dat ook.’
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Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten
Europa
De reisrestricties zijn verlengd tot 1 juli. Dat laat de overheid weten op 15 juni jongst leden.
Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit
derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als
doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die
niet onder een uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.
Lees hier het hele bericht en meer over de uitzonderingsposities.

De 1,5 meter maatschappij is een lastige opgave
Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand, of het gebruik
van papieren zakdoekjes zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel
mogelijk thuis blijven, anderhalve meter afstand bewaren en niet op bezoek bij 70-plussers
zijn de lastigste opgaven, zeker op de lange termijn. Dat blijkt uit een grootschalig
onderzoek van de RIVM-gedragsunit (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) en GGD’en (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) onder 90.000 mensen.
Sinds half maart gelden in ons land diverse gedragsregels die erop gericht zijn het aantal
contacten met anderen te reduceren (bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden). De regels
moeten er verder toe bijdragen dat tijdens contacten met anderen het coronavirus niet wordt
overgedragen (hygiënemaatregelen). Als mensen denken dat de gedragsregels helpen om
besmettingen van zichzelf of anderen te voorkomen kan dit hun motivatie versterken. Echter,
de huidige situatie vraagt ook veel van mensen: ze beperken onze vrijheid en mogelijkheden.
Dit kan impact hebben op onze mentale, fysieke, en sociale gezondheid. En op de
verwachting hoe lang mensen de maatregelen steunen. Deze inzichten helpen de overheid
om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren om de gedragsregels op te blijven
volgen.
Het onderzoek van RIVM en GGD’en laat zien dat het niet meer handen schudden de
makkelijkst na te leven regel is. Liefst 99,5 procent zegt geen handen meer te schudden.
Ook het niet bezoeken van mensen met een kwetsbare gezondheid (85 procent), het in de
elleboog niezen (75 procent) en het gebruik van papieren zakdoekjes (73 procent) lukt over
het algemeen goed. Meer dan 10 keer per dag handen wassen blijkt veel lastiger te
realiseren (42 procent).
1,5 meter afstand
Een belangrijke maatregel, het op 1,5 meter afstand blijven van elkaar, laat een meer
complex beeld zien. Zo’n tweederde van de ondervraagden geeft aan dat er nooit of zelden
iemand binnen 1,5 meter afstand komt bij het ontvangen van bezoek of bij het halen van een
frisse neus. Maar bij het boodschappen doen en op het werk ligt dit percentage – zelfs in
deze rustige tijden – een stuk lager: eenderde van de mensen geeft aan dat er dan zelden of
nooit iemand binnen de 1,5 meter komt. De 1,5 meter afstand regel blijkt dus soms lastig te
realiseren.
Lees hier het hele bericht van RIVM
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