Informatie voor organisatoren van een corso
Aangesloten bij de Corsokoepel
Informatie voor bouwers van een praalwagen tbv een corso
Aangesloten bij de Corsokoepel

Wie is Omnido Evenementverzekerd.nl
Omnido Evenementverzekerd.nl richt zich sinds 1999 op het verzekeren van evenementen.
Wij zijn voor u als organisator zeker een toegevoegde waarde in de aanloop voor het bepalen
van het risico en wat hier precies verzekerd moet worden. Ook aan de achterkant, bij schade
staan wij u terzijde in de begeleiding. Onze jarenlange expertise heeft voor u zo uw
voordelen. Wij kunnen zorgen dat u de goedkoopste premie uit de markt betaalt en zeker ten
opzichte van de uitgebreide dekking die wij bieden. Deze dekking is op een aantal punten zo
uniek, dat wij u deze als enige in de markt kunnen bieden.
Corsokoepel
In totaal zijn er zo’n 30 corso’s in Nederland, waarvan een 7-tal grotere. De corso’s hebben
zich verenigd in stg. Corsokoepel. De stichting heeft Omnido gevraagd om meer duiding te
geven in de risico’s en de verzekeringsmogelijkheden bij het bouwen van praalwagens en het
organiseren de corso’s.
Om de informatie overzichtelijk en logisch te presenteren zullen we eerst het organiseren van
het evenement bespreken en daarna de risico’s voor de bouwers. Bij de verschillende
groepen zit een overlap van risico’s en daardoor zullen sommige risico’s dubbel worden
behandeld.
Disclaimer
Het inschatten van risico’s en het verzekeren hiervan is lastige materie. We trachten deze
risico’s zo helder mogelijk te formuleren, zonder te vervallen in juridische of ingewikkelde
teksten. Hiermee kan het voorkomen dat de teksten niet altijd juridisch sluitend zijn.
Daarnaast is ieder evenement anders, met zijn eigen specifieke kenmerken. Onderstaande
informatie mag dan niet gezien worden als sluitend advies of aanbieding op een evenement,
maar als algemene informatie die toegespitst is op het organiseren van een corso in zijn
algemeen. Uit onderstaande teksten mogen dan ook geen enkele rechten worden ontleend en
is zuiver bedoeld ter informatie.

Organiseren van een evenement
Als organisator vraag je bij de gemeente een vergunning aan en ben je het eerste
aanspreekpunt, ook in geval van schade. Ook al heb je de schade wellicht niet zelf
veroorzaakt, je zal wel worden aangesproken voor de gevolgen daarvan. Dit kan gebeuren
vanuit wetgeving, maar ook vanuit een contractuele overeenkomst.
Bedrijfsaansprakelijkheid
Het afdekken van de algemene aansprakelijkheid als organisator is het meest belangrijke
onderdeel van een Evenementenverzekering. Hier dek je in het algemeen het risico dat je
wordt aangesproken voor zaak- of letselschade, welke voortvloeit uit het organiseren van een
evenement. Je kan daarbij denken aan een bezoeker die struikelt over een losse draad die
niet goed is weggewerkt of de schade aan een geparkeerde wagen bij het plaatsen van
hekwerk.
Zoals je uit de omschrijving zaak- en letselschade kan opmaken, alsmede uit de voorbeelden,
moet er altijd sprake zijn van een materiële beschadiging of van personenschade. Zuivere
immateriële schade is nooit gedekt. Dus een hack van een computer waar persoonsgegevens
van bezoekers of deelnemers op staan, waaruit een claim van de getroffen personen komt, of
zelfs vanuit de toezichthouder persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens) is nooit
gedekt.
Dit cyberrisico is vaak minimaal, maar het is wel goed om het protocol AVG goed te borgen
om te voldoen aan wet- en regelgeving. Voor de eigen continuïteit is het belangrijk dat je ook
goed de back-up procedures borgt. Een volledige uitwerking van het risico van cyber met
bijbehorende dekking gaat voor dit stuk te ver en wordt derhalve niet verder behandeld.
Verder is het belangrijk om te weten dat deze aansprakelijkheidsdekking ook beperkingen
heeft, die zijn opgenomen in de algemene uitsluitingen. De meest belangrijke zijn:
- Schade veroorzaakt door of met motorvoertuigen
- Schade aan zaken onder opzicht
Hierover hebben wij eerder een uitgebreid stuk gepubliceerd dat je kan terugvinden op onze
website.
https://evenementverzekerd.nl/geen-verrassingen-achteraf/
Schade veroorzaakt door of met motorvoertuigen
Bij veel organisaties betreft het hier werkmaterieel dat wordt ingehuurd of ter beschikking
wordt gesteld, denk aan heftrucks, Manitou’s (verrijkers), zelfrijdende hoogtewerkers of
gators. Dit materieel is dus niet meeverzekerd onder de reguliere aansprakelijkheidsdekking.
Controleer dus zeker of de verhuurder of eigenaar dit risico heeft afgedekt. Dat kan je
controleren aan de hand van een geldige groene kaart bij bestel- en personenwagens of een
verzekeringskaart bij overig werkmaterieel.
Specifiek voor corso’s kan je te maken hebben met deelnemende praalwagens die zijn
voorzien van een motor om voortbewogen te worden. Het type motor of de sterkte hiervan
maakt niet uit, het zal altijd zijn uitgesloten. Dus iedere wagen voorzien van een
elektromotor, diesel- of benzinemotor is niet verzekerd. Een wagen die met mankracht wordt
geduwd of getrokken is wel gedekt onder de aansprakelijkheidsdekking van een
evenementenverzekering.

Naast deze verzekeringsproblematiek is het belangrijk dat de veiligheid in zijn algemeenheid
goed wordt geborgd door deugdelijke reglementen. Hierin kan je opnemen waaraan een
voertuig moet voldoen, of er personeel op de wagen aanwezig mag zijn, zo ja, welke
veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Denk aan een deugdelijke afzetting
op minimaal 1,20 meter. Waaraan een bestuurder moet voldoen, bijvoorbeeld een minimum
leeftijd van 18 jaar en in bezit van een rijbewijs. Een APK op gekentekende voertuigen, zo
niet dan een verklaring van deugdelijkheid door een erkende garage afgegeven. Om dit te
regelen is het dus van belang dat je een technische commissie hebt met een keuringsdienst.
Je zal voor de groep van de gemotoriseerde wagens een aparte dekking moeten regelen voor
de dag(en) van de optocht en het komen en gaan van/naar de bouwplaats. Houd er rekening
mee dat deze dagen niet altijd aaneengesloten zijn en regel zo ook de dekking.
Schade aan zaken onder opzicht
Schade aan zaken die je huurt of gebruikt zijn in de algemene voorwaarden altijd uitgesloten
van dekking. Uiteraard kan je wel zorgen voor een uitbreiding van de dekking of zelfs een
extra dekking indien nodig. Zaken onder opzicht kan je in grote lijnen verdelen tussen:
- Opstallen
- Roerende zaken
- Opstallen
Het kan zijn dat je een terrein afhuurt of een (leegstaand) gebouw of winkelruimte gebruikt
om bijvoorbeeld de organisatie te huisvesten op de dag van het evenement. Schade aan deze
gebouwen of aan de terreinen zullen niet standaard gedekt zijn onder de opzichtuitsluiting.
Op de evenementendekking heb je veelal een mogelijkheid om deze dekking aan opstellen
aanvullend mee te verzekeren. Bij ons is dit standaard zelfs tot €10.000 per gebeurtenis
meegenomen. Indien nodig kan dit bedrag nog worden uitgebreid.
Schade aan terreinen zal niet uit te breiden zijn en dat heeft wat ons betreft ook weinig
waarde. Onze ervaring is dat de meeste schade aan terreinen door motorvoertuigen wordt
veroorzaakt en zoals eerder aangegeven is dat sowieso uitgesloten.
- Roerende zaken
In geval van schade aan roerende zaken die je onder je hebt is meestal sprake van huur. Als
je goederen huurt, denk aan een podium, tent, aggregaten, hekwerk, etc, dan zal doorgaans
in de huurovereenkomst zijn opgenomen dat iedere schade voor rekening van huurder komt.
Het is dan ook verstandig om dit huurdersrisico af dekken op de evenementenverzekering
onder de rubriek CascoMateriaal.
Onkosten
Als organisator maak je veel kosten om het evenement te kunnen organiseren. Je huurt
materiaal, je hebt een vergunningsaanvraag, je maakt publiciteit. Allemaal kosten die je kwijt
bent op moment dat een evenement niet doorgaat. Je zal dus goed naar de liquiditeitspositie
en het eigen vermogen van de stichting moeten kijken. Is die voldoende op pijl dan hoef je in
principe geen extra maatregelen te nemen.
Indien met name het eigen vermogen van de stichting niet toereikend is of als je het
vermogen niet wil aanwenden in geval van een annulering, dan is het verstandig om het
risico van Onkosten af te dekken.

Het verzekerde belang wordt bepaald aan de hand van de totale exploitatiekosten minus
eventueel gegarandeerde inkomsten. Let wel op dat deze gegarandeerde inkomsten ook echt
gegarandeerd zijn. Veel sponsorovereenkomsten en subsidietoezegging hebben toch een
prestatieverplichting. Met andere woorden, gaat het evenement niet door, geld terugstorten.
Ongevallen
Voor de vrijwilligers die zich om niet inzetten om het evenement tot een groot succes te
maken is het belangrijk dat je daarvoor het ongevallenrisico afdekt. Deze dekking betreft een
eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of zelfs overlijden na een ongeval. Het
kan zijn dat deze dekking ook is opgenomen in de Vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Je kan dit nakijken, je kan er ook voor kiezen om dit dubbel te verzekeren. In geval van een
voorval zal er dan ook dubbel uitgekeerd worden, omdat hier sprake is van een zogenaamde
sommenverzekering. Zowel de gemeenteverzekering, als de evenementenverzekering zal dan
uitkeren.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Altijd een lastig onderwerp. Je organiseert vanuit een stichting en de stichting heeft een
bestuur. Bestuursleden hebben een verhoogde verantwoordelijkheid ten aanzien van het
besturen van de stichting. Dit gaat zover dat iedere bestuurder hoofdelijk en met zijn
volledige privévermogen aangesproken kan worden. Het zou dan ook vanzelfsprekend
moeten zijn dat de stichting een dekking regelt voor haar bestuursleden tegen dat risico.
De hoogte van het verzekerde bedrag zou ten minste het exploitatietotaal van de stichting
moeten zijn dus in veel gevallen volstaat een dekking van €100.000 of €250.000.
Bij aanvang van de dekking kan je overigens kiezen om direct het uitlooprisico in te kopen.
Uitloop wil zeggen dat de dekking enkele jaren doorloopt vanaf het moment dat de stichting
bijvoorbeeld failliet gaat of in surseance van betaling verkeert. Wij raden sterk aan om dit
vooraf in te kopen en wel om een tweetal redenen. Op moment dat de stichting er slecht
voorstaat is deze aanvulling het meest belangrijk, maar zijn er vaak geen financiële
middelen. De bestuursleden zouden deze extra kosten zelf moeten dragen. Tweede reden is
dat het vooraf inkopen aanzienlijk goedkoper is, dan op het moment van beëindiging.

Het bouwen van een praalwagen
Ben je betrokken bij het bouwen van een praalwagen dan zijn een aantal zaken belangrijk.
Voor de verzekeringsmaterie is er een groot verschil of dit bouwen gebeurt vanuit een
vriendengroep, dus de samenwerking tussen individuen, dan wel dat je hier officieel een
stichting of vereniging voor hebt opgericht.
In geval van de samenwerking tussen enkele individuen kan je weinig aanvullends regelen en
zal je al snel voldoende hebben aan je eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering
(AVP). Ruim 90% van Nederland is voorzien van zo’n dekking. Wij raden dan ook aan dit voor
de zekerheid te controleren en waar nodig direct te regelen. Voor een paar tientjes per jaar
heb je een volledige dekking tot dik €2 miljoen voor alles dat je als particulier doet, zonder
dat dit bedrijfsmatig kan worden aangemerkt. Ons inziens is het bouwen van een praalwagen
met enkele vrienden niet anders dan een particuliere aangelegenheid.
Bouw je echter vanuit een stichting of vereniging, dan is de situatie volledig anders. Zowel
een stichting als een vereniging zijn rechtspersonen. Het afdekken van de algemene
aansprakelijkheid als rechtspersoon is het meest belangrijke onderdeel van de
verzekeringsportefeuille. Hier dek je in zijn algemeen het risico dat je wordt aangesproken
voor zaak- of letselschade, welke voortvloeit uit het bouwen van een praalwagen. Je kan
daarbij denken aan een balk die op een medebouwer valt of iemand die struikelt over een
losse draad.
Zoals je uit de omschrijving zaak- en letselschade kan opmaken, alsmede uit de voorbeelden,
moet er altijd sprake zijn van een materiële beschadiging of van personenschade. Zuivere
immateriële schade is nooit gedekt. Dus een hack van de computer van de penningmeester
of secretaris waar persoonsgegevens van de bouwers op staan, waaruit een claim van de
getroffen personen komt, of zelfs vanuit de toezichthouder persoonsgegevens (Autoriteit
Persoonsgegevens) is nooit gedekt.
Dit cyberrisico is vaak minimaal, maar het is wel goed om het protocol AVG goed te borgen
om te voldoen aan wet- en regelgeving. Voor de eigen continuïteit is het belangrijk dat je ook
goed de back-up procedures borgt. Een volledige uitwerking van het risico van cyber met
bijbehorende dekking gaat voor dit stuk te ver en wordt derhalve niet verder behandeld.
Verder is het belangrijk om te weten dat deze aansprakelijkheidsdekking ook beperkingen
heeft, die zijn opgenomen in de algemene uitsluitingen. De meest belangrijke zijn:
- Schade veroorzaakt door of met motorvoertuigen
- Schade aan zaken onder opzicht
Hierover hebben wij eerder een uitgebreid stuk gepubliceerd dat je kan terugvinden op onze
website.
https://evenementverzekerd.nl/geen-verrassingen-achteraf/
Schade veroorzaakt door of met motorvoertuigen
Vermoedelijk zal dit onderdeel uitsluitend een probleem zijn bij bouwers van een
gemotoriseerde praalwagen. Wij adviseren dan ook om te zorgen dat het om een verzekerd
voertuig gaat. Zeker in geval van een tractor of een gekentekend voertuig zijn hier wel
mogelijkheden.

Ben je niet verzekerd dan is het ook beter om niet te rijden. Zeker letselschades zijn niet
betaalbaar en sta je levenslang terug te betalen. Doe je dat wel, beperk je dan in ieder geval
tot eigen terrein en rijd niet op de openbare weg. Bovendien adviseren we om voldoende
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en je bent
absoluut niet verzekerd voor de gevolgen. Dus ons primaire en dringende advies is om niet te
rijden. Doe je het wel, beperk het rijden dan op eigen terrein en tot het minimum.
Schade aan zaken onder opzicht
Een loods die je huurt of mag gebruiken kan schade oplopen, bijvoorbeeld door brand.
Doorgaans wordt het brandrisico als eigenaarsrisico gezien. Met andere woorden is het aan
de eigenaar om te zorgen dat zijn loodsen en schuren zijn verzekerd. Spreek dit wel duidelijk
af om misverstanden te voorkomen. Omdat je als huurder in principe geen belang bij het
opstal hebt, is het vaak niet mogelijk om dit als huurder te verzekeren.
Ook gereedschap dat je gebruikt voor het bouwen is vaak eigendom van de bouwers zelf.
Check in ieder geval of het gereedschap nog veilig is en dat je niet te maken hebt met oud
afgedankt gereedschap. Verder is het ook belangrijk dat het vooraf duidelijk is voor wie het
risico van beschadiging of verlies van het materiaal komt.
Zorg verder dat de werkruimte veilig is, zeker als je met meerdere tegelijk werkt en ook als
je op hoogte werkt. Maak duidelijke afspraken over:
- Orde en netheid
- Persoonlijke veiligheidsmaatregelen en beschermende kleding
- Bouwuren
- Alcohol tijdens het werk (maar wat ons betreft ook hoe je weer veilig thuiskomt)
- Vluchtroutes en blusmiddelen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Altijd een lastig onderwerp. Je bouwt vanuit een stichting of vereniging met een bestuur,
hierna aangeduid als stichting. Bestuursleden hebben een verhoogde verantwoordelijkheid
ten aanzien van het besturen van de stichting. Dit gaat zover dat iedere bestuurder hoofdelijk
en met zijn volledige privévermogen aangesproken kan worden. Het zou dan ook
vanzelfsprekend moeten zijn dat de stichting een dekking regelt voor haar bestuursleden
tegen dat risico.
De hoogte van het verzekerde bedrag zou ten minste het exploitatietotaal van de stichting
moeten zijn dus in veel gevallen volstaat een dekking van €100.000.
Bij aanvang van de dekking kan je overigens kiezen om direct het uitlooprisico in te kopen.
Uitloop wil zeggen dat de dekking enkele jaren doorloopt vanaf het moment dat de stichting
bijvoorbeeld failliet gaat of in surseance van betaling verkeert. Wij raden sterk aan om dit
vooraf in te kopen en wel om een tweetal redenen. Op moment dat de stichting er slecht
voorstaat is deze aanvulling het meest belangrijk, maar zijn er vaak geen financiële
middelen. De bestuursleden zouden deze extra kosten zelf moeten dragen. Tweede reden is
dat het vooraf inkopen aanzienlijk goedkoper is, dan op het moment van beëindiging.

Tot slot
De gemeentelijke vrijwilligersverzekering
Veel gemeenten hebben inmiddels een vrijwilligersverzekering. Reden daarvan is de
bescherming van de natuurlijke persoon die zich kosteloos inzit voor haar gemeente. Het
betreft altijd een secundaire dekking en de inhoud van de dekking is per gemeente
verschillend. Deze dekking mag zeker niet gezien worden als alternatief voor het zelfstandig
verzekeren van een stichting of een vereniging. Sterker, het is juist een vangnet voor het
geval een stichting of vereniging zich niet afdoende heeft ingedekt voor de schade die een
vrijwilliger kan oplopen.
Het is dus absoluut geen dekking die is bedoeld voor de stichting of een vereniging, maar
juist voor een natuurlijk persoon die schade heeft opgelopen door op vrijwillige basis arbeid
uit te voeren. En dat dan alleen nog in het geval de stichting of vereniging zelf geen dekking
heeft geregeld.
Een mooie dag
De reden dat iedereen veel tijd en moeite in de organisatie steekt is uiteraard om een
geslaagde dag neer te zetten met een mooie stoet. Over het algemeen gaat alles goed. Naast
de zelf getroffen maatregelen zorgt een goed en gezond verzekeringspakket voor het laatste
beetje zekerheid in geval dat het een keer niet goed loopt. Dus regel de juiste dekkingen en
zorg vooral voor een mooie dag.
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