
Er is een nieuwe verzekering die 
geweld dekt en daar is animo voor
onder de scholen. Voor twaalf euro
vijftig per personeelslid per jaar 
dekt het schoolbestuur het risico 
op vechtpartijen, steekpartijen en
pogingen tot doodslag af.

Als een docent op school wordt dood-
geschoten, ontvangen de nabestaan-
den 17.000 euro. Wordt de docent blij-
vend invalide, dan stijgt dat bedrag tot
maximaal 34.000 euro. Schade aan de
kleding van het slachtoffer is gedekt
tot 570 euro. Tenminste, als het
schoolbestuur de nieuwe verzekering
voor ‘geweldsdekking’ van het bedrijf
SEZ-assurantiën heeft afgesloten.
Voor twaalf euro vijftig per perso-
neelslid per jaar is het risico op vecht-
partijen, steekpartijen en pogingen tot
doodslag keurig afgedekt.

De geweldsdekking is een nieuw pro-
duct in het al bonte land van verzeke-
ringen. Maar is zo’n dekking ook echt
nodig? Volgens SEZ is er vraag naar,
maar accountmanager Gerard van Es
noemt geen namen van scholen die
de verzekering al hebben afgesloten.
‘Veel van onze klanten komen daar
liever niet mee in de publiciteit.’ 
Want het afsluiten van zo’n verzeke-
ring wekt natuurlijk de indruk dat er
op die school veel geweld voorkomt,
en dat is geen reclame.

‘Zo’n geweldsdekking is een emotie-
product’, vindt Pascal van Dijk, 
manager group programs bij Aon, 
de verzekeringsmakelaar waarmee
VOS/ABB een raamcontract voor
schoolbesturen heeft afgesloten. 
‘Bij een triest voorval, zoals in Den
Haag op het Terracollege, leeft de be-
langstelling voor zo’n verzekering op.’
Maar of een geweldsdekking ook echt
nodig is? Van Dijk betwijfelt het. ‘Veel
zaken worden al door andere verzeke-
ringen gedekt. Het slachtoffer heeft
zelf vaak een ongevallenverzekering.
En kosten van een eventuele zieken-
huisopname worden gedekt door de
normale ziektekostenverzekering.’

Veel scholen hebben, als ze verstandig
zijn, ook al een zogenaamde bestuurs-
aansprakelijkheidsverzekering afge-
sloten. Want volgens de Arbowet is het
bestuur aansprakelijk voor alle schade
die het personeel oploopt tijdens de
uitoefening van de werkzaamheden.
Een personeelslid dat slachtoffer is
van geweld, kan dus zijn bestuur aan-
sprakelijk stellen voor de schade. Het
bestuur kan die rekening dan weer

doorschuiven naar de verzekeraar.
De verzekeraar zal echter in eerste in-
stantie de boot afhouden. De maat-
schappij zal stellen dat de schade het
gevolg is van ‘opzet of roekeloos ge-
drag’ van de werknemer. In dat geval
is het bestuur níet aansprakelijk en
hoeft de verzekering niet uit te betalen.
‘Het draait er in dit soort zaken dus
om, dat je als bestuur kunt aantonen
dat je alles hebt gedaan om de schade
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te voorkomen’, zegt Harry van Soest,
eerstelijnsadviseur van VOS/ABB.
Staat er bijvoorbeeld op papier hoe 
er gehandeld moet worden als er een
potentieel gewelddadige situatie ont-
staat? ‘Een conciërge moet vaak de
eerste klappen opvangen, omdat hij
degene is die boze ouders buiten de
deur moet zetten. Heb jij, als bestuur,
die conciërge in staat gesteld om bij-
voorbeeld een cursus ‘omgaan met
agressie’ te volgen? Zo nee, dan zou 
de school aansprakelijk kunnen zijn
voor de schade.’

Taaie klus
‘Dit soort vragen over aansprakelijk-
heid leidt vaak tot ellenlang getouw-
trek tussen de verzekeraars, besturen

en slachtoffers’, zegt Gerard van Es,
senior accountmanager van SEZ-
Assurantiën. En ondertussen krijgt 
het slachtoffer geen cent. Met de ‘ge-
weldsdekking’ van SEZ wordt er vol-

gens Van Es veel sneller uitgekeerd.
Want de vraag of een leraar het slacht-
offer is van geweld, is veel makkelijker

te beantwoorden dan de vraag wie er
aansprakelijk is voor het feit dat het
geweld heeft kunnen plaatsvinden.
Aan de andere kant is de maximale
uitkering van SEZ weer beperkt tot

34.000 euro bij blijvende invaliditeit.
En daarmee zijn doorgaans lang niet
alle kosten voor het slachtoffer gedekt.
Voor de rest van het bedrag zou het
slachtoffer alsnog het bestuur aan-
sprakelijk kunnen stellen.
Een andere mogelijkheid is dat het
slachtoffer ook de dader aansprakelijk
stelt voor de geleden schade. Om dat
makkelijker te maken gaat SEZ de 
geweldsdekking uitbreiden met zoge-
naamde ‘verhaalsbijstand’, waarbij de
verzekeraar deze – vaak taaie – klus
van het slachtoffer overneemt.

Voor dat laatste hebben scholen ech-
ter SEZ niet per se nodig, want het be-
drijf Loyalis Schaderegeling verhaalt
voor de hele overheid, dus inclusief
het onderwijs, al schade op daders.
Dit bedrijf dient claims in als leraren
het slachtoffer zijn van ongevallen,
medische fouten of geweld (‘molest’,
in verzekeringstermen). En daarbij
kan het gaan om grote bedragen.
‘Claims lopen enorm op bij invali-
diteit’, weet Michel Roumen, manager
van Loyalis Schaderegeling. ‘Er ont-
staat dan schade aan bijvoorbeeld het
carrièrepatroon, aan het pensioen en
aan iemands levensvreugde.’

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
niet alle claims even makkelijk tot 
resultaat leiden. Verkeersongevallen
zijn, uit juridisch oogpunt, het meest
dankbaar. Daar is vaak sprake van een
duidelijke dader, of ten minste van ge-
deelde schuld waarbij de tegenpartij
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een bepaald deel van de schade be-
taalt. ‘Medische fouten zijn een stuk
lastiger aan te tonen’, zegt Roumen.
Want artsen dekken elkaar. ‘En bij ge-
weldszaken valt er bij de dader vaak
niets te halen.’

Tot nu toe werkte Loyalis Schade-
regeling voornamelijk voor het Ver-
vangingsfonds, maar nu het voort-
gezet onderwijs dat fonds verlaat
kunnen scholen ook rechtstreeks 

naar Loyalis stappen. Duur is dat niet,
volgens Roumen, want Loyalis werkt 
– grof gezegd – op basis van no cure,
no pay. Moeilijk is het ook niet. ‘Richt
je administratie – of die van de arbo-
dienst – zo in dat wij het te horen krij-
gen als een personeelslid het slachtof-
fer is van molest, een ongeval of een
medische fout. Dan voeren wij een
korte toets uit, en als de zaak juridisch
haalbaar lijkt gaan wij er mee aan de
slag.’

Loyalis Schaderegeling verhaalt 
overigens niet alleen schades voor de
slachtoffers, maar ook voor hun werk-
gevers. Want de werkgever lijdt ook
schade. Die moet bij ziekte of invali-
diteit immers het loon van het slacht-
offer het eerste jaar volledig doorbeta-
len, en het volgende jaar voor zeventig
procent.

Medische rapporten
Sommige werkgevers, heeft Roumen
gemerkt, schakelen Loyalis alleen in
om de eigen schade te claimen. Het
slachtoffer moet dan zelf aan de slag
om zijn eigen schadevergoeding
binnen te krijgen. Dat heeft echter na-
delen. ‘Dan gaan twee partijen met
dezelfde zaak aan de gang. Er worden
dus twee afzonderlijke medische rap-
porten opgesteld, om bijvoorbeeld de
mate van invaliditeit van het slachtof-
fer te bepalen.’ En als die rapporten
niet volledig met elkaar overeenstem-
men, gaat de verzekeraar van de
tegenpartij die tegen elkaar uitspelen.
Houdt de claims daarom liever in één
hand, adviseert Roumen. ‘Daarmee
bespaar je het slachtoffer ook veel
moeite, en dat lijkt me een kwestie
van goed werkgeverschap. Want uit-
eindelijk draait het niet alléén maar
om geld.”
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Rob Voorwinden

Tips:
* Bij openbare scholen loopt de bestuursaansprakelijkheidsverzekering

meestal via de gemeente, bijzondere schoolbesturen sluiten deze zelf af.
Let dus op als het openbare onderwijs wordt verzelfstandigd, adviseert
Harry van Soest van VOS/ABB. ‘Want het gebeurt nogal eens dat de ver-
zelfstandigde scholen vergeten om zo’n verzekering te nemen.’

* Sluit voor alle leerlingen en personeelsleden een ongevallenverzekering
af. Duur is dat niet, en het voorkomt veel ellende – zeker bij buitenschool-
se activiteiten. Want wie draait er op voor de schade als een leerling ge-
wond raakt tijdens bijvoorbeeld een puzzeltocht door de buurt? Heeft de
school de route wel goed beveiligd?

* Vergeet de overblijfouders niet. Deze vallen niet onder de normale be-
stuursaansprakelijkheidsverzekering van de school. Sluit voor hen een
aparte WA-verzekering af. Dan is de school gedekt wanneer hen iets over-
komt of als zij fouten maken waarvan een leerling het slachtoffer wordt.

Verzekering voor vervanging

Platform VO heeft in het Risicofonds en Loyalis twee 
bedrijven gevonden die verschillende verzekeringen aan-
bieden voor vervanging van personeel in het voortgezet
onderwijs. Het aanbod hangt samen met de decentra-
lisatie van vervangingsuitgaven.

Besturen moeten kiezen of ze vanaf 1 januari aanstaande
de vervanging van hun personeel geheel of gedeeltelijk ver-
zekeren of dat ze de kosten daarvoor helemaal zelf dragen.
Het Risicofonds en Loyalis bieden een conventionele ver-
zuimverzekering en een zogenoemde stop-loss-verzekering
aan. 
Ook andere verzekeraars zullen de besturen benaderen,
maar Platform VO, waarin VOS/ABB vertegenwoordigd is,
wijst erop dat concentratie bij één verzekeraar bijdraagt
aan een goede prijs-kwaliteitverhouding. 

Voor meer informatie over de verzekering van vervangings-
kosten kunt u terecht bij Hans van Willegen van VOS/ABB:
0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl.

Niet failliet
Het Vervangingsfonds gaat niet failliet. Er komt extra
geld om de problemen bij dit fonds op te lossen. 
Dit hebben de ministers Van der Hoeven en Zalm
met elkaar afgesproken. 

De e-mailactie van VOS/ABB richting Vervangings-
fonds vorige maand was een groot succes. Deze
werd gehouden omdat scholen en besturen steeds
meer last krijgen van de slechte financiële positie
van het fonds. 

Mede door de e-mailactie besloot het bestuur 
van het Vervangingsfonds komend schooljaar het
percentage van 85 te handhaven. Het fonds was 
van plan dit te verhogen naar 95.


