WAT WORDT ER
BEDOELD MET…

Brand op school! Wie vergoedt de schade?
Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig voor gemeenten en schoolbesturen om
vast te stellen waar de verzekeringsplicht voor de gemeente eindigt en waar
die van de school begint. Indien hier geen duidelijkheid over verkregen wordt
brengt dit risico’s met zich mee.
De gemeente is verantwoordelijk
voor de huisvesting van de
scholen. Herstel en vervanging
als gevolg van schade aan het
gebouw, de leerpakketten en het
meubilair bij bijzondere
omstandigheden behoort ook tot
de verplichting van de gemeente.
De toelichting op wat
bijzondere omstandigheden
zijn treft u in het oranje vlak.
Met betrekking tot herstel en vervanging van de inventaris vallen ook zaken
die aangeschaft zijn uit rijksmiddelen onder de verantwoording van de
gemeente. Dit geldt niet voor zaken die het schoolbestuur zelf uit eigen
middelen aanschaft of geschonken krijgt. Bijvoorbeeld van een
oudervereniging. Ook schade veroorzaakt door andere omstandigheden dan
de hiernaast genoemde bijzondere omstandigheden komen in beginsel niet
voor rekening van de gemeente.

De verzekering
In de praktijk blijkt dat er verschillend wordt omgegaan met de grens van
eerste inrichting. Indien de gemeente het niet wenselijk vindt om alle
inventaris van de scholen te verzekeren maar zich echt beperkt tot hetgeen
wettelijk verplicht is, dan brengt dit risico’s met zich mee.
Indien een schoolgebouw totaal verwoest wordt door brand, dan wordt alleen
de inventaris die via de gemeente verzekerd is vergoed. Terwijl de school
wellicht veel kostbare apparatuur (digiborden, robots etc.) uit eigen middelen
heeft aangeschaft. Daarom is het van belang om te weten welke inventaris
door de school zelf is aangeschaft (dan wel geschonken is door andere
partijen) en welke inventaris de gemeente verzekerd heeft. Ook is het van
belang om na te gaan tegen welke gevaren de gemeente de inventaris van de
scholen verzekerd heeft. Wij adviseren u om hierover met elkaar in gesprek te
gaan.

Computerverzekering
Een inventarisverzekering op basis van uitgebreide condities voorziet in de
dekking voor schade door de bijzondere omstandigheden. Indien de school
zaken zoals tablets, Chromebooks of digiborden ook wil verzekeren tegen
andere gebeurtenissen zoals vallen, omstoten of schade tijdens transport, dan
zal de school daar zelf een aanvullende verzekering voor moeten afsluiten.

“de te verzekeren
inventaris van
onderwijsinstellingen”
voor gemeentes?
Binnen het primair en
voortgezet onderwijs is het zo
dat de schoolgebouwen en
inventaris via de gemeente
verzekerd zijn. Ten aanzien van
de inventaris heeft de gemeente
alleen de verplichting om het
risico te dragen voor de eerste
inrichting.

EERSTE INRICHTING
INVENTARIS
Huisvesting
Onder huisvesting wordt volgens
Art. 92 WPO verstaan:
gebouwen, eerste aanschaf van
onderwijspakketten en
meubilair.
Bijzondere omstandigheden
Brand, ontploffing, bliksem,
diefstal, inbraak, stormschade,
waterschade, glasbreuk en
vandalisme.
Schade, herstel en vervanging
Herstel en vervanging als gevolg
van schade aan het gebouw, de
leerpakketten en het meubilair
genoemd onder bijzondere
omstandigheden behoort tot de
verplichting van de gemeente.
Ook zaken die aangeschaft zijn
uit rijksmiddelen onder de
verantwoording van de
gemeente.
Dit geldt niet voor zaken
aangeschaft uit eigen middelen
door schoolbestuur of schenken.
Ook schade veroorzaakt en
afwijkend van genoemde
bijzondere omstandigheden
komen in beginsel niet voor
rekening van de gemeente.

Opties
Samengevat zijn er de volgende opties:
1.
Gemeente verzekert de gehele inventaris waarbij onderling een
verrekening van de premie plaatsvindt
2.
Gemeente verzekert enkel wat binnen de wettelijke
verantwoordelijkheid ligt. De school dient de overige inventaris
zelf te verzekeren of het risico hiervan zelf te dragen.
3.
School verzekert alles zelf waarbij onderling een verrekening van
de premie plaatsvindt voor het gedeelte wat onder de wettelijke
verantwoordelijkheid van de gemeente valt.
4.
Niet verzekeren waarbij de gemeente en de school het risico zelf
dragen. Hierbij dient evengoed vastgesteld te worden welke deel
ingeval van schade voor wiens rekening komt.

Stappenplan om tot de juiste verzekeringen te komen
Door het gezamenlijk volgen van onderstaand stappenplan kunt u ervoor zorgen dat er inzicht
ontstaat voor zowel de gemeente als de onderwijsinstelling. Op basis van dit inzicht kan de juiste
verzekeringsdekking gerealiseerd worden zodat er geen discussie ontstaat bij schade.

AANKOOP
INVENTARIS

DEVICES

- Rijksmiddelen
- Eigen middelen
- Schenking

Welke partij is
verantwoordelijk
voor de
apparatuur

Kennismaking
Heeft u vragen of wilt u advies?
Ons team met specialisten staat voor u klaar.

RISICO
PROFIEL

VERZEKERING

TAXATIE

Welke dekking

Bepalen wie wat
verzekerd

Taxeren van de
onderliggende
waarde

