
NEDERLANDSE EVENEMENTEN INCENTIVE REGELING
FINANCIËLE BIJDRAGE VOOR KOSTEN GEMAAKT AAN NEDERLANDSE BELANGHEBBENDEN.



Door de extreme onzekerheid die de situatie met het coronavirus met zich 
meebrengt, is het voor organisatoren onmogelijk om voorbereidingen te 

treffen voor evenementen in 2021. 
 

Hiermee komt het voortbestaan van een volledige branche op de tocht te 
staan. Niet alleen organisaties, maar ook een grote hoeveelheid aan 

onderaannemers, leveranciers en artiesten en ZZP’ers zien hun inkomsten 
verdampen als er geen steun wordt verleend.


Zonder deze steun hebben de maatregelen voor 2020 geen zin, want dan 
wordt het probleem slechts een jaar verschoven en zullen we de gevolgen 

nog lang merken. 
 

Verzekeraars kunnen dit risico niet dragen.

HET PROBLEEM



Een garantiestelling vanuit de overheid voor 
aantoonbaar gemaakte kosten door 

evenementenorganisaties in Nederland middels een 
verzekering die dekking biedt voor overdraagbare 

ziekten. 
 

Hiermee creëren we een vangnet dat organisaties 
voldoende basis moet bieden voor het organiseren van 

evenementen in 2021.

DE OPLOSSING



• Binnen de Nederlandse Evenementen Incentive Regeling wordt dekking voor overdraagbare 
ziekten opgenomen in het reguliere verzekeringspakket dat wordt afgenomen door 

evenementen-organisatoren


• We kiezen er in dit plan voor om de afhandeling te laten uitvoeren door een verzekeraar, 
omdat deze beschikt over de benodigde expertise als het aankomt op het in kaart brengen, 

beoordelen en afwikkelen van claims


• De garantiestelling vanuit de overheid heeft alleen betrekking op dit specifieke risico, en 
alleen op kosten die worden gemaakt aan Nederlandse belanghebbenden


• Van deze kosten wordt een vooraf bepaald percentage vergoed, het minimum bedrag om 
het voortbestaan van de organisaties en hiermee de volledige branche te waarborgen


• De garantiestelling treedt alleen in werking bij annulering van het evenement vanuit 
overheidswege en geldt alleen voor evenementen vanaf 1000 bezoekers die al sinds 

minimaal 2019 worden georganiseerd

DE GARANTIESTELLING



DE ROLVERDELING

De organisatie De verzekeraar De overheid
De organisatie plant en 

produceert haar 
evenementen en neemt 
hierbij het bedrijfsrisico 
dat hier onder normale 

omstandigheden op 
van toepassing is. 

In het geval van 
annulering door 

overdraagbare ziekten, 
beoordeelt en 
behandelt de 

verzekeraar de claim 
en neemt hierbij de 

vooraf gestelde 
voorwaarden bij in 

aanmerking.

De overheid staat 
garant voor het 

volledige bedrag dat 
door de verzekeraar 

wordt toegewezen op 
basis van de claim.



• Het geld blijft binnen de Nederlandse economie


• De regeling biedt een directe oplossing voor het voortbestaan 
van de branche en voorkomt hiermee dat een groot aantal 

mensen zich moet beroepen op sociale voorzieningen


• Een deel van de toegekende claims komt via belastingen weer 
bij de staat terecht


• Zonder deze regeling hebben maatregelen voor 2020 geen zin 
en verschuiven we het probleem slechts naar 2021

WAAROM DEZE GARANTIESTELLING?



Op het moment dat de acute nood voor de branche 
voorbij is, zal er een langjarige oplossing moeten 

worden bedacht om dit soort crises te voorkomen. 
Hierbij zou je kunnen denken aan een soortgelijk fonds 
als de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 

voor Terrorismeschade).

NA 2021



CONTACT INFO

▸ Maarten van Denderen 
maarten@klapnorisk.nl 
+31 (0) 6 55 377 660 
+31 (0) 20 225 0069

www.klapnorisk.nl

mailto:maarten@klapnorisk.nl
http://www.klapnorisk.nl

