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Wat zijn de juridische gevolgen als u een activiteit annuleert 
vanwege de Corona-crisis?   
 

 

Als onderdeel van het vergaande pakket maatregelen om verspreiding van het Covid 19-

virus tegen te gaan heeft uw bestuur mogelijk activiteiten moeten afzeggen. U vraagt 

zich misschien af hoe dat juridisch zit. Hieronder geven we een kort overzicht. Aarzel niet 

om contact op te nemen met (de Juridische Helpdesk van) KBO-Brabant als u daarover 

nog vragen hebt (mpette@kbo-brabant.nl).  

 

 

Overeenkomst met locatie 

 

Als u een evenement annuleert gelden in beginsel de annuleringsvoorwaarden uit de 

huurovereenkomst of de bijhorende algemene voorwaarden. Meestal betekent dit dat er 

een bepaalde vergoeding betaald moet worden.   

 

Overmacht 

U kunt in dat geval een beroep doen op overmacht. Soms geven de overeenkomst of 

algemene voorwaarden aan wanneer er sprake is van overmacht. Als dat niet zo is, geldt 

de wet. En dan nog zijn de regels niet altijd helder. Maar als u annuleert vanwege 

overheidsmaatregelen kunt u zeker bepleiten dat er sprake is van overmacht. 

De geplande bijeenkomst moet dan wel vallen binnen de geldende termijn van de 

maatregelen (op dit moment tot 6 april). In dat geval kunt u aangeven dat u gewoon 

geen gebruik kón maken van de locatie en dus geen annuleringsvergoeding verschuldigd 

bent.   

U moet samen met de locatie wel blijven kijken naar alternatieve oplossingen. Misschien 

kan de activiteit plaatsvinden op een later tijdstip, of in een iets andere opzet. Dan gaat 

de overeenkomst gewoon door en is er geen vergoeding, of beroep op overmacht, nodig.  

 

Locatie zegt af 

Als de locatie aangeeft dat de bijeenkomst niet door kan gaan vanwege overheids-

maatregelen hoeft u die vergoeding natuurlijk niet te betalen. De locatie zal in dat geval 

geen schadevergoeding betalen aangezien de bijeenkomst toch al niet door kon gaan. 

U kunt natuurlijk wel samen op zoek gaan naar mogelijkheden voor uitstel of 

alternatieven.  

 

 

Overeenkomst met publiek 

 

Publiek dat al kaartjes heeft gekocht voor het evenement dat wordt afgelast op grond 

van een overheidsmaatregel, heeft recht op terugbetaling van het bedrag dat het publiek 

voor het kaartje heeft betaald. U kunt aanbieden dat het kaartje geldig blijft voor de nog 

te bepalen nieuwe datum van het evenement. Uw publiek hoeft dat aanbod niet te 

accepteren. Als iemand aangeeft op de nieuwe datum niet te kunnen (of niet meer te 

willen), dient het betaalde bedrag voor het kaartje te worden terugbetaald. 

 

 

Overeenkomst met medewerker, artiest, spreker, trainer, etc. 

 

Het hangt van de overeenkomst af of u een vergoeding moet betalen als de bijeenkomst 

niet door kan gaan.  
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U moet waarschijnlijk de vergoeding doorbetalen als er sprake is van een arbeidsover-

eenkomst of een overeenkomst van opdracht, onafhankelijk het aantal activiteiten per 

maand. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor schoonmakers, gymlessen etc. Dat kan anders 

worden als de maatregelen voor een langere periode zullen gaan gelden. 

Als het gaat om een enkele activiteit, of als u betaalt per activiteit (gymles) kunt u 

waarschijnlijk een beroep op overmacht doen. Dat is anders als de Afdeling, zonder dat 

een overheidsmaatregel dat verplicht, een activiteit annuleert. Bijvoorbeeld door zelf de 

periode van de maatregelen op te rekken of meer activiteiten dan verplicht te annuleren. 

In dat geval is gewoon aanspraak op vergoeding door de spreker/trainer etc. Ook in dit 

geval is het beter om te overleggen en eventueel alternatieve afspraken te maken. 

 

 

Advies 

 

Uit het bovenstaande blijkt al dat wij altijd adviseren om tijdig contact op te nemen met 

de betrokken partijen en op zoek te gaan naar een oplossing die voor iedereen werkt. 

Alle partijen (KBO-Afdelingen, buurthuizen, zzp’ers, etc.) hebben het nu lastig. Gebruik 

uw gezond verstand, probeer een oplossing te vinden die rekening houdt met ieders 

(financiële) belangen en probeer de relatie goed te houden. U heeft elkaar in de 

toekomst zeker weer nodig. 

 

 

’s-Hertogenbosch, 18 maart 2020 

 


