Handboek Dynamiek Scholengroep

VERZEKERINGEN DYNAMIEK SCHOLENGROEP.
Gemeentelijke vergoeding bij schade aan schoolgebouwen en inventaris.
Het economisch risico voor schoolgebouw en -inventaris ligt bij de gemeente, ongeacht de vraag wie
juridisch eigenaar is van het gebouw . Op grond van de Verordening onderwijshuisvesting komt
schade aan schoolgebouwen en de inventaris als gevolg van bijzondere omstandigheden voor
gemeentelijke vergoeding in aanmerking. Enerzijds een vergoeding via de gemeentelijke verzekering
van de schoolgebouwen en inventaris, anderzijds via een vergoedingsregeling onderwijs voor nietverzekerde schades.
Schades worden door SSC Overkwartier met de gemeenten afgehandeld.
Bij vandalisme doen directeuren aangifte bij de politie en maken foto’s. Een kopie van de aangifte en
de foto’s moeten naar administratie@sscoverkwartier.nl gemaild worden. Overkwartier handelt de
declaraties bij de gemeenten verder af.
Bij het doen van de aangifte van vandalisme moet onder het hoofdstuk ‘slachtofferhulp en vervolging’
de optie ‘wil WEL in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn schade verhalen’ aangevinkt
worden.

Verder zijn alle scholen ressorterend onder Dynamiek Scholengroep verzekerd bij Rabobank Horst
Venray. Onderstaande verzekeringen zijn afgesloten:
1. Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer BAV 43123999
Verzekerden zijn het schoolbestuur, alsmede de in de polis genoemde basisscholen en
ouderverenigingen en stichting overblijfregelingen. De aansprakelijkheid van de ouderverenigingen is
uitsluitend verzekerd indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.
De ouderverenigingen en stichting overblijfregelingen zijn verzekerd in de hoedanigheid van het
organiseren van een opvangmogelijkheid voor basisschoolleerlingen van Dynamiek Scholengroep.
Dekking buitenschoolse (voor-, tussen en naschoolse) opvang:
Per 20 november 2007 geldt dat, in tegenstelling tot hetgeen vermeld in de van toepassing zijnde
voorwaarden, er dekking bestaat voor buitenschoolse (sportieve) activiteiten, mits de regels gesteld in
de wet kinderopvang worden nageleefd. Bij schade dient verzekerde aan te kunnen tonen dat men zich
heeft geconformeerd aan de in de wet kinderopvang gestelde eisen voor wat betreft buitenschoolse
opvang.
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,-- voor schade aan zaken.
2. Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer 500107431 inz. bestuurders van motorrijtuigen
De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn
hoedanigheid van werkgever voor niet door een verzekering gedekte schade die zijn werknemers
kunnen lijden doordat zij in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken
terwijl zij een motorrijtuig besturen, tot ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag per
gebeurtenis. De dekking geldt eveneens indien sprake is van vervoer dat plaatsvindt krachtens de
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren
werkzaamheden (Arena-arrest).
3. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders, polisnummer
VCB9900773
Voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is een afzonderlijke
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit betreft de aansprakelijkheid ten overstaan
van de rechtspersoon bij een onbehoorlijke taakvervulling of toerekenbare tekortkoming. De

205 Verzekeringen Dynamiek Scholengroep

1

6-6-2017

Handboek Dynamiek Scholengroep

taakvervulling is gebaseerd op het feit dat de bestuurder zelf moet instaan voor zijn kwaliteiten bij de
uitoefening van zijn functie als bestuurder.
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vrijwaart bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
van financiële risico’s voor hun privé-vermogen. De bestuursaansprakelijkheidsverzekering verzekert
hen hiertegen.
4. Marsh OnderwijsTotaalpolis, polisnummer 2042274z001
Verzekerd zijn de inventaris en goederen aanwezig op het bestuurskantoor gelegen aan de
Expeditiestraat 3a te Horst. Er geldt een eigen risico van € 2.500,-- per schadegebeurtenis.
5. Marsh Ongevallenverzekering, polisnummer 2042274V001
Verzekerden zijn de leerlingen, personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen
die aan schoolse dan wel buitenschoolse met Dynamiek Scholengroep verband houdende activiteiten
deelnemen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. de
evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het
rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.
Er worden bedragen uitgekeerd bij overlijden van één van de verzekerden (€ 10.000,--), bij blijvende
invaliditeit (€ 70.000,--), bij tandkundige hulp (€ 2500,--) en bij geneeskundige behandeling als gevolg
van een ongeval (€ 5.000,--).
Schadeformulieren voor bovenstaande verzekeringen kunnen via het bestuurssecretariaat aangevraagd
worden.
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