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VERZEKERINGSKWESTIES
Hoe is PRESENT verzekerd?
Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT heeft voor al haar scholen een verzekering
afgesloten.
Hierbij gaat het om een WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering, een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een WEGAS verzekering.
In dit stuk gaan we dieper in op de WA verzekering en de WEGAS verzekering.
WA verzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief
zijn(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen.
Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstanden.
Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Deze opvatting leeft wel bij
veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid.
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van
een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van
leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk
voor hun doen en laten, ook tijdens schooluren. Het is ook hier dus van belang dat ouders
zelf een particuliere WA verzekering hebben.
Als een schade wel onder de WA verzekering van PRESENT valt, dan vindt vaak vergoeding
plaats na aftrek van een eigen risico.
WEGAS verzekering
Een WEGAS (werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorijtuigen)
verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die werknemers/ouders/vrijwilligers
lijden terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen.
Zelfs die schade wordt gedekt wanneer de schuld van een ongeval bij de
werknemer/ouder/vrijwilliger ligt.
Diverse voorbeelden
1. Ouders rijden regelmatig kinderen naar schoolactiviteiten met hun eigen auto. Een
van de bestuurders veroorzaakt een verkeersongeluk waarbij de schuld bij de
bestuurder ligt. Een meerijdend kind loopt hierbij zwaar en levenslang letsel op. De
ouders van het betreffende kind stellen de bestuurder aansprakelijk en claimen
smartengeld, letselschade en te verwachte derving van toekomstige inkomsten van
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het kind. De betrokken vrijwilliger heeft geen wettelijke aansprakelijkheid
(gezins)verzekering maar de auto is wel WA-verzekerd.
De kinderen zijn verzekerd onder de WA verzekering van PRESENT tot 1 miljoen euro per
slachtoffer en maximaal 5 miljoen euro per gebeurtenis voor letsel.
De mogelijkheid bestaat dat de ouder zelf invalide blijft. Hij kan zichzelf niet aansprakelijk
stellen. Hiervoor geeft de WEGAS verzekering een oplossing. De ouder valt dus onder de
WEGAS verzekering.
2. Tijdens een schooluitje helpen ouders mee in de speeltuin. Een van de ouders let niet
goed op en maakt een fout bij een speelapparaat waardoor een kind ernstig gewond
raakt. Duidelijk is dat de begeleidende ouder nalatig is geweest en schuld heeft aan
het ongeval. Het gevolg is dat het kind gewond is. De ouders van het gewonde kind
stellen de betreffende begeleider aansprakelijk en claimen smartengeld, letselschade
en te verwachte gederfde toekomstige inkomsten van het kind. De betrokken
vrijwilliger heeft geen wa-(gezins)verzekering.
De ouders worden gezien als vrijwilliger. Als er geen opzet in het spel is en de school (bestuur)
wordt aangesproken dan is er dekking onder de polis van de stichting.
Vrijwilligers worden gelijkgesteld aan medewerkers. In het voorbeeld wordt van schuld
uitgegaan. Dat zou betekenen dat de ouder het kind met opzet een duw heeft gegeven. De
stichting zal de betreffende ouder dan aansprakelijk stellen. Of er schade vergoed wordt,
hangt af van het feit of de betreffende ouder een WA verzekering heeft.
3. Stel dat in voorbeeld 1 de bestuurder dronken is. Hoe is de aansprakelijkheid dan
geregeld?
Een dronken bestuurder is onder geen enkele polis gedekt. Het gaat hier om opzet of bewuste
roekeloosheid en de bestuurder is aansprakelijk. Het bestuur kan hiervoor wel aangesproken
worden. De schade die geleden wordt, moet dan verhaald worden op de dronken bestuurder.
De specifieke situatie is hier echter wel van belang.
4. Leerling A maakt de bril van leerling B kapot.
De ouders van leerling B moeten dan de ouders van leerling A aansprakelijk stellen. De
schade wordt gedekt als de ouders van leerling A een WA verzekering hebben.
5. Een van de leerkrachten heeft haar fiets in de fietsenrekken van de school gezet. De
fietsenrekken staan op het schoolplein.
Toen zij aan het eind van de middag haar fiets wilde pakken, bleek deze door iemand
in de brand te zijn gestoken. De fiets heeft heel veel brandschade.
Dader is niet bekend.
Het is op het schoolplein tijdens schooltijd gebeurd.
De schade aan de fiets is veroorzaakt door onbekende daders en de school kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade gepleegd door onbekenden.
Voor aansprakelijkheidsschaden dient er een onrechtmatige daad c.q.
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onrechtmatig handelen van de school te zijn geweest. Dat is hier niet het geval.
6. Een klas ging met een boot varen. Deze boot heeft een vader kunnen lenen van een
kennis van hem.
Tijdens het varen sloeg de motor af. Na enig proberen sloeg de motor weer aan,
maar bij terugkomst bleek de motor veel schade te hebben. Volgens de eigenaar is de
schade ontstaan doordat is doorgevaren met de boot terwijl dit niet meer mocht.
Schade is ca. € 500,00.
Voor deze schade is de school/bestuur wel aansprakelijk. Er is namelijk schade toegebracht
aan een geleende boot. De schade is niet veroorzaakt door een leerkracht, maar een
vrijwilliger wordt gezien als een medewerker van de school. Wanneer de schade ca. 500,00
bedraagt, kan de eigenaar de motor laten repareren. Hier geldt een eigen risico van 100,00
euro.
Medische kosten
Wat betreft de vergoeding van medische kosten, die vallen niet onder de verzekering. Deze
worden grotendeels gedekt door de ziektekostenverzekering, die
leerkrachten/ouders/vrijwilligers zelf hebben afgesloten.
Reis-/ongevallenverzekering (dit is per school verschillend).
Sommige scholen hebben een reis-/ongevallenverzekering afgesloten.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte)
uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte
bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking.

