Corona, solidariteit en risico
Inmiddels zijn we een maand of acht verder sinds corona in Nederland haar publieke intrede
deed. Ook hebben we acht keer kunnen kijken naar een persconferentie met nieuwe
maatregelen die ook haar effect hadden op het organiseren van evenementen. De algemene
stelling is dat het normaal organiseren van evenementen, zonder noemenswaardig rekening
te moeten houden met corona, zal liggen na het moment dat er landelijk is gevaccineerd. Dat
betekent, uitgaande dat er tegen volgend voorjaar een vaccin zal zijn, dat deze situatie niet
voor komende zomer hoeft te worden verwacht.
Begin dit jaar hebben wij nog een aanzienlijk aantal evenementen verzekerd tegen het risico
van corona en de meeste dossiers zijn inmiddels afgewikkeld, allen bevredigend. Van de
dossiers die nog open staan ligt de evenementendatum nog in de toekomst of is de schade
nog niet volledig vastgesteld, maar ook die verwachten wij op redelijk korte termijn af te
kunnen wikkelen. Tot zover het goede nieuws.
Omdat corona zich reeds lang en breed in onze samenleving heeft genesteld kan het niet
meer worden gezien als een onvoorziene gebeurtenis en is er dus ook geen polisdekking op
af te sluiten voor nieuwe aanvragen. Dat zou betekenen dat het risico volledig bij de
organisator komt te liggen. Omdat dat niet draagbaar is voor een organisator zou het enige
logische gevolg zijn dat er geen evenementen meer worden georganiseerd.
De evenementenbranche beslaat een relatief klein deel van het MKB in Nederland en we
hebben elkaar daar hard bij nodig. Voor ieders eigen bestaansrecht is het dan ook
noodzakelijk dat we elkaar steunen en ons solidair opstellen. Deze opstelling hebben we
gelukkig al mogen zien aan het begin van de crisis, waarbij veel leveranciers zich uitermate
coulant hebben opgesteld jegens de organisator. Maar juist bij het opnieuw organiseren en
produceren van evenementen tegen het einde van dit jaar, maar zeker ook in de loop van
2021 is het belangrijk dat we deze instelling vasthouden.
Uiteraard zal een organisator zijn evenement goed moeten verzekeren, ook tegen het risico
van het niet door kunnen gaan. Maar waar de polisdekking stopt zal gekeken moeten worden
naar een verantwoorde oplossing. Ons lijkt dat het verstandig is als het risico van corona
wordt gedragen door alle partijen. Doordat ieder zijn eigen risico gaat dragen (uitsluitend ten
aanzien van epidemieën/pandemieën) blijft het mogelijk dat concepten worden uitgewerkt en
evenementen waar mogelijk worden geproduceerd.
Wij adviseren organisatoren, locaties, toeleveranciers, artiesten en andere stakeholders om
op dit onderwerp tot een consensus te komen bij het aangaan van overeenkomsten in
aanloop naar het betreffende evenement. Dat zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:
- Organisator/opdrachtgever dient de productie tegen reguliere voorwaarden te
verzekeren. Ten aanzien van het risico van annulering door een epidemie of pandemie
is de overeenkomst nietig en zijn partijen elkaar niets verschuldigd.
Wij hopen van harte dat de solidariteit en samenwerking in de branche leidt tot ongekend
mooie evenementen. Als er op 31 december geproost mag worden dan zullen wij zeker
proosten op een mooi evenementenseizoen 2021. Voor nu wensen we iedereen succes en
bovenal gezondheid toe!

Dit stuk is voor eigen risico en rekening geschreven door Bram Don, senior adviseur
assurantiën MKB bij Omnido Assurantiën.

