
De uitbraak van het coronavirus veroorzaakt wereldwijd een 

enorme ontwrichting van het leven. Bij Meijers krijgen we 

verschillende vragen over de dekkingen door deze uitbraak. In het 

algemeen kunnen we zeggen dat er maar beperkt dekking wordt 

geboden door verzekeraars. De belangrijkste boodschap is dat 

een goede voorbereiding voor dit soort incidenten essentieel is. 

Q&A coronavirus 

Coronavirus en uw organisatie
Waar kan uw organisatie tegenaan lopen? Veiligheid en gezondheid van uw 
medewerkers, verminderde productiecapaciteit, problemen met toeleveranciers, 
uitdagingen qua transport van en naar China. Allemaal aspecten die verbonden 
zijn aan de continuïteit van uw bedrijf. Daarom is het verstandig na te denken 
hoe crisismanagement bij uw organisatie is vastgelegd. Niet alles is te 
verzekeren, dus neem de regie waar mogelijk in eigen handen. 

Vragen over schadeverzekeringen
Bij een uitbraak van een virus is er meestal geen materiële schade. Dat is het 
grootste obstakel voor dekking. Bij een uitbraak kan uw bedrijf wel degelijk 
financiële schade ondervinden. Bijvoorbeeld door geen of minder productie
capaciteit van uw toeleveranciers of onderbreking van toevoer ontstaan door 
overheidsmaatregelen. Of door claims van uw afnemers,  zonder dat u blaam treft. 

Algemene zaken

•  Op deze kaart staan de 
geregistreerde corona-
infecties wereldwijd (door 
Johns Hopkins CSSE)

•  Link naar reisadvies van  
de overheid 

•  Bekijk de corona 
gerelateerde website  
van de WHO 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/china/reizen/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/china/reizen/reisadvies
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Zijn er oplossingen op verzekeringsgebied?
In principe bieden verzekeringen geen dekking omdat er geen sprake is van materiele schade. Uitbraak van een wereldwijd 
virus is een geval van overmacht (Force Majeur). De mogelijke uitzonderingen zitten vaak in aanvullende dekkingen.  
Enkele verzekeraars in binnen en buitenland bieden deze aan met zeer beperkte limieten. 

We geven u een paar voorbeelden. 
• U heeft productieschade: Er is mogelijk alleen dekking op uw bedrijfsschadeverzekering als de besmetting op uw eigen 

locatie (gehuurd of in eigen bezit) aantoonbaar is. Bovendien hebben de autoriteiten de toegang daartoe verboden. 
• Uw transport heeft vertraging (eventueel met bederf): Verschillende transportpolissen dekken (een deel van de) 

ontstane schade door het niet vrijgeven of toelaten van goederen door overheidsinstanties. 
• U moet extra kosten maken voor uw transport: De ‘Meijers Extra Kosten dekking’ staat standaard in onze doorlopende 

transportpolissen. Hierin is een sublimiet opgenomen voor redelijke kosten die u moet maken om  
de goederen op de eindbestemming te krijgen. 

Vragen over reizen en annuleren
De annuleringsverzekering biedt geen dekking als u vanwege het coronavirus uw reis ‘vrijwillig’ annuleert of afbreekt.  
Om dit te verduidelijken geven we u een aantal voorbeelden: 

U wilt uw (zaken)reis annuleren: Als de vliegmaatschappij niet meer op uw bestemming vliegt, dan zijn de kosten 
voor het ticket voor hun of voor de reisorganisatie. Als er wel nog vluchten gaan en het gebied toegankelijk is, dan is 
er geen dekking op de annuleringsverzekering als u besluit niet te reizen. Een negatief reisadvies van Buitenlandse 
Zaken staat los van de dekking op uw polis. 

U wilt uw (zaken)reis afbreken: In het vakjargon heet dit ook wel repatriëren. Als de autoriteiten u verplichten het 
gebied te verlaten, dan is er dekking op uw reisverzekering voor terugkeer naar Nederland. Zonder die verplichting is 
er geen dekking. Ook niet voor kosten voor verblijf. 

U wordt ziek op reis: In het geval u besmet raakt met het coronavirus, dekt uw zorgverzekering de noodzakelijke 
medische kosten tot 100 procent van het Nederlands tarief. Heeft u ook een reisverzekering? Dan betaalt de 
reisverzekeraar de noodzakelijke kosten die daarboven komen, eventueel met een maximering.

Vragen over evenementen
U heeft een evenementenverzekering en moet uw evenement afzeggen vanwege corona: Heeft u de rubriek onkosten 
meeverzekerd op uw evenementenverzekering? Dan is er een kans dat er dekking is bij het uitstellen of afgelasten 
van uw evenement vanwege het coronavirus. Dit geldt alléén als de verzekering is afgesloten vóór de uitbraak van het 
coronavirus. In geval van een doorlopende evenementenverzekering geldt dat de voorbereidingen van een gepland 
evenement moeten zijn gestart voor de uitbraak.  Anders is het in verzekeraarstermen geen onzeker voorval.

U heeft nog geen evenementenverzekering: Bij nieuwe aanvragen sluiten verzekeraars het coronavirus uit. Onkosten 
door het uitstellen of afgelasten van uw evenement als gevolg van het coronavirus zijn dan niet verzekerd.  

Andere vragen
Heeft u schade als gevolg van het coronavirus? Wilt u meer weten over de dekkingen in uw specifieke geval?  
Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. We wensen u veel gezondheid toe.

Over ons
Meijers is een onafhankelijke makelaar in verzekeringen 

voor zakelijke en particuliere relaties. We bemiddelen tussen 

verzekeraar en verzekerde. En geven advies over hoe onze 

klanten hun risico’s het beste afdekken. Juist op het snijvlak 

van zekerheid en kosten. Hierdoor kunnen onze klanten, ook 

internationaal, met een gerust hart zeker verder.


