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A. De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt ;
o door de verzekerden in het schoolleven
o door goederen die in het schoolleven gebruikt worden
o

aan personen, d.w.z. de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ten belope van
12.394.676,24 Euro.

o

aan goederen, d.w.z. de beschadiging of het verlies van zaken of dieren en de
indirecte schade die daaruit voortvloeit zoals gebruiks- en genotsderving ten belope
van 619.733,81 Euro.

Er wordt eveneens waarborg verleend ten belope van 247.893,52 Euro voor schade aan
 roerende goederen waarvoor de instelling als bewaarnemer aansprakelijk is
 aan gebouwen, andere dan schoolgebouwen, met hun inhoud die bij
gelegenheid door de school worden gebruikt.
De verzekerden zijn :
o de school en het schoolbestuur
o de directie
o de leerkrachten, het personeel en de aangestelden van de instelling
o de leerlingen, alsmede hun ouders of voogden
o de leden van de ouderraad in de uitoefening van hun mandaat
Let wel : de verzekering BA komt niet tussen indien de verzekerde (leerling, ouders of
voogden en leden van de ouderraad in de uitoefening van hun mandaat) zelf over een
verzekering beschikt.
B.

De schoolverzekering dekt de lichamelijke ongevallen die de leerlingen kunnen overkomen
tijdens het schoolleven of op de schoolweg
Verzekerde waarborgen en bedragen :
o overlijden na een ongeval : 2.478,94 Euro
o 100% blijvende invaliditeit : 12.394,68 Euro
bij gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid is dit volgens de graad van invaliditeit.
o de kosten voor geneeskundige verzorging op doktersvoorschrift tot max. 25.000 Euro
met inbegrip van
 de behandelingskosten in het buitenland 3.718,40 Euro
 de kosten voor tandprothesen tot 1.500 Euro met max. 375 Euro per tand
de medische kosten zijn verzekerd tot 1 maal het barema van de Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (ZIV) met een maximum van 25.000 Euro per ongeval.
de kosten die niet vallen onder het ZIV-tarief zijn beperkt tot 250 Euro per ongeval.
o de begrafeniskosten tot max. 1.875 Euro
o de kosten van repatriëring tot max. 2.500 Euro
Let wel : alle kosten van geneeskundige verzorging, van vervoer, begrafeniskosten en kosten
van repatriëring worden terugbetaald na de uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds
of een andere instelling.

C. De verzekering dekt de rechtsbijstand
De verzekering behartigt de belangen van de verzekerden en betaalt de kosten en het ereloon
van een vrij gekozen advocaat om de door hen geleden schade terug te vorderen van de
personen die hiervoor buiten overeenkomst aansprakelijk worden geacht. Deze waarborg
geldt slechts indien de verzekerde geen aanspraak kan maken op een andere
rechtsbijstandsverzekering, door hem of te zijnen behoeve afgesloten. De waarborgen
terugvordering en strafrechterlijke verdediging worden verleend ten belope van 12.394,68
Euro per geval en per verzekerde tot max. 123.946,76 Euro, ongeacht het aantal betrokken
verzekerden.

D. De verzekering dekt eveneens de verplichte verzekering van de objectieve
aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing :
o
o
o

lichamelijke letsels ten belope van 14.873.611,49 Euro per schadegeval
stoffelijke schade ten belope van 743.680,57 Euro per schadegeval
de wettelijke voorgeschreven reddingsonkosten

De verzekerde bedragen kunnen niet gecumuleerd worden met deze die van toepassing zijn
in de verzekering ‘burgerrechterlijke aansprakelijkheid’.
Wat wordt bedoeld met ‘het schoolleven’ ?
Alle schoolse en buitenschoolse activiteiten die verband houden met de onderwijsinstelling,
ongeacht of ze plaats vinden in of buiten de schoolinstelling, tijdens of buiten de schooluren of
–dagen, in België of in het buitenland. Gewone onderhouds- of kleine herstellingswerken
worden met het schoolleven gelijk gesteld.
De leerlingen, de personeelsleden en de andere aangestelden bevinden zich in het
schoolleven zolang zij onder het gezag of het toezicht staan of moesten staan van de directie,
haar plaatsvervanger of vertegenwoordiger. De activiteiten die berusten op hun privé-initiatief
behoren dus niet tot het schoolleven.
Wat wordt bedoeld met ‘de schoolweg’ ?
De weg naar de onderwijsinstelling of naar een andere plaats waar het schoolleven plaats
vindt, alsmede de weg terug. (let wel : het begrip schoolweg wordt geïnterpreteerd naar
analogie van het begrip arbeidsweg in de wetgeving op de arbeidsongevallen)

Graag vestigen wij nog uw aandacht op het volgende :
o
o
o
o
o
o

Bij een ongeval moet je zo spoedig mogelijk contact opnemen met de directie of zijn
vervanger die het aangifteformulier zal opstellen en je verdere informatie zal geven.
Indien er dringend medische hulp gewenst is, vragen wij de hulp bij de dokter of het
ziekenhuis dat op dat moment het gemakkelijkst te bereiken is. Desgevallend wordt
ook de dienst 100 gevraagd.
Indien de leerling in een ziekenhuis werd opgenomen, belet er de ouders niets om
nadien hun kind naar een andere inrichting te laten overbrengen.
Wij verwittigen uiteraard zo vlug mogelijk de ouders, maar willen in dringende
gevallen niet de verantwoordelijkheid nemen te wachten op hun advies in verband
met de keuze van een dokter of een ziekenhuis.
Het kind moet binnen het normale tijdsbestek, de kortste en/of veiligste weg nemen.
De stoffelijke schade zonder lichamelijke verwondingen, bv. kledingsstukken,… wordt
niet gedekt door de schoolverzekering. De school is niet verantwoordelijk bij
beschadiging van kledingsstukken tijdens het spel of door wild gedrag.

