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De uitbraak van het coronavirus leidt tot een enorme ontwrichting van de wereldeconomie. 

Over de hele wereld beginnen we de impact te voelen. Bij HBR 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. 

Hieronder treft u een overzicht aan waarin wordt aangegeven op welke verzekeringen het 

coronavirus van invloed is. 
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Verzuim 

Biedt de ziekteverzuimverzekering dekking voor zieke werknemers met het Coronavirus? 

In de voorwaarden is niets specifiek geregeld over (corona)virussen of welke virus dan ook. 

Voorwaarde voor het recht op uitkering is “de ziekte en of het gebrek waardoor men niet in 

staat is de bedongen arbeid te verrichten”. Kan men om andere redenen de bedongen 

arbeid niet verrichten, dus niet ziek maar wel in quarantaine, dan ontstaat er geen recht op 

uitkering. 

 

Zakenreis- en annuleringsverzekering 

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een 

beroep doen op mijn annuleringsverzekering? 

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf 

en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je 

bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. 

 

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben 

ik verzekerd? 

Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking 

bieden als je naar een risicogebied reist. Indien verzekerde op advies van de dokter i.v.m. 

verergeren van bestaande  gezondheidsrisico’s moet annuleren, dan kan er mogelijk dekking 

zijn. Dit verschilt per verzekeraar. 

 

Voor particuliere reisverzekering zijn er wel een beperkt aantal verzekeraars die wel dekking 

bieden mocht het reisadvies oranje of rood zijn. Bijvoorbeeld de allrisk reisverzekering van 

Aegon. 

 

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd. Word ik gerepatrieerd door mijn 

reisverzekeraar? 

Elke reisverzekering vergoedt de terugkeer naar huis na een ongeval of ziekte. Is een van de 

verzekerden overleden tijdens de vakantie dan regelt de reisverzekering ook de terugkeer 

van de overledene. Krijg je een ongeval of word je ziek tijdens je vakantie? Neem dan altijd 

contact op met de alarmcentrale van de reisverzekeraar. Deze helpt je met het terugkeren 

naar huis. Ga je op wintersport of wil je tijdens je vakantie een andere risicovolle sport 

beoefenen? Sluit dan bij je reisverzekering de dekking ‘wintersport’ of ‘gevaarlijke sporten’ af. 

Zonder deze dekking ben je niet verzekerd voor repatriëring. 

 

Ik heb kosten gemaakt voor een beurs die niet doorgaat vanwege het coronavirus. Is dit 

gedekt op een verzekering? 

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf 

en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je 

bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. 

 

Echter, je kan contact met de organisator van beurs opnemen om na te gaan of deze 

kosten eventueel worden vergoedt. Dit wordt meestal in de voorwaarden uitgesloten.  

 



Q&A CORONAVIRUS 

Versie 2.0                                                                                                                         12-03-2020 

 

 

 

Transportverzekering 

Biedt de transportverzekering dekking voor schade die wordt veroorzaakt door quarantaine 

maatregelen i.v.m. het Coronavirus? 

Er kunnen situaties zijn dat goederen wel zijn verstuurd maar niet verder kunnen worden 

vervoerd door quarantaine maatregelen en vertraging wordt veroorzaakt. 

Op de mantel van FHI is een beroep op artikel 2.4.2. van de voorwaarden mogelijk indien er 

geen sprake is van verlies of materiele schade van de goederen. 

 

2.4.2 Extra kosten 

Verzekeraar vergoedt, ook boven de verzekerde som en zonder aftrek van het eigen risico, 

per gebeurtenis  

a. de bereddingskosten tot ten hoogste de verzekerde som;  

b. de aanvullende kosten die nodig zijn om de verzekerde reis, die door omstandigheden 

buiten de macht van verzekerde is onderbroken, gefrustreerd of beëindigd, alsnog te 

voltooien. Deze kosten worden vergoed ongeacht of er verliezen van of materiële schaden 

aan de verzekerde zaken zijn. 

Na het zich voordoen van een gedekte gebeurtenis:  

c. de bergings- en opruimingskosten tot ten hoogste € 250.000,00;  

d. de vernietigingskosten tot een bedrag van ten hoogste € 10.000,00. De vernietigingskosten 

worden slechts vergoed na vooraf verkregen toestemming van verzekeraar. 

 

Zijn vertragingskosten i.v.m. het Coronavirus gedekt op de transportverzekering? 

De kosten van vertraging door tijdelijk oponthoud ten gevolge van het coronavirus is veel 

lastiger. 

Sommige verzekeraars kennen een aanvullende dekking voor waardevermindering door 

vertraging, maar de waardevermindering moet vanuit de goederen zijn en niet omdat ze 

een contract niet kunnen nakomen. Je moet dan denken aan een Paasartikel wat na Pasen 

wordt geleverd of een houdbaarheidsdatum is door de vertraging verstreken. 

 

Evenementenverzekering 

Worden onkosten gedekt voor het annuleren van een evenement vanuit een 

evenementenverzekering? 

Tot voor kort was een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte een onvoorziene 

gebeurtenis. Nu is de kans groter dat een evenement kan worden afgelast door het 

coronavirus. Om deze reden nemen de meeste verzekeraar voor verzekeringen afgesloten 

vanaf heden een uitsluiting op. 

 

Bij Nationale Nederlanden geldt onderstaande: 

Onkosten verzekerd 

Voor evenementenverzekeringen afgesloten voor 27 februari 2020  is het afgelasten, 

onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement in verband met een epidemie, 

pandemie of besmettelijke ziekte (zowel nationaal als internationaal) verzekerd. 

 

Onkosten niet verzekerd 

Voor evenementenverzekeringen afgesloten vanaf 27 februari 2020 is het afgelasten, 

onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement in verband met een epidemie, 

pandemie of besmettelijke ziekte (zowel nationaal als internationaal) niet verzekerd. 
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Schadeverzekering voor werknemers 

Wordt de schade die een werknemer heeft opgelopen door het Coronavirus gedekt?  

De schadeverzekering voor werknemers biedt geen dekking indien een verzekerde schade 

oploopt door het coronavirus. Het coronavirus wordt door de verzekeraar niet gezien als een 

direct ongeval.  

 

Op de polis is één uitzondering die wel dekking biedt: besmetting door ziektekiemen of een 

allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een 

onvrijwillige val in het water of in enige andere stof. 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Keert de verzekeraar het verzekerd bedrag uit indien de verzekerde arbeidsongeschikt is 

door het Coronavirus? 

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering bied dekking bij arbeidsongeschiktheid veroorzaakt 

door het coronavirus. Tenzij er sprake is van roekeloosheid of opzet. 

 


