DE TUSSENKOMST VAN SCHOOLVERZEKERINGEN NA EEN ONGEVAL VAN
OF SCHADE DOOR EEN MINDERJARIGE ZONDER WETTIG VERBLIJF

In België bestaat leerplicht. De wet betreffende deze leerplicht geldt voor elke minderjarige
ongeacht het juridisch statuut. Kinderen en jongeren zonder wettig verblijf zijn dus eveneens
leerplichtig.1 Ze gaan ook naar school, net zoals alle andere minderjarigen in België.
Maar wat bij een incident op school? Worden zij door de schoolverzekeringen (burgerlijke
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering) op de zelfde manier beschouwd als andere
leerlingen?
Deze vraag is niet onbelangrijk want per schooldag gebeuren er in België een tiental
incidenten. De schoolverzekeringen behandelen een incident op school en een incident
buiten de schoolmuren in het kader van een schoolactiviteit, op dezelfde manier.
De school is niet verplicht een verzekering af te sluiten maar is wel verplicht om te handelen
‘als goede huisvader’.2 De scholen zijn vrij om een verzekering af te sluiten waar ze willen.

1. DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Bijna alle scholen sluiten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af, voor het geval dat
door fout van de school lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt wordt aan het
schoolhoofd, aan het personeel, aan de leerlingen en aan de andere derden.
Voor deze waarborg zouden minstens de volgende bedragen dienen voorzien te zijn:
- lichamelijke schade: 5.000.000 € per schadegeval.
- materiële schade: 625.000 € per schadegeval.
De tussenkomst is niet onbeperkt, maar wel voldoende uitgebreid. De burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering kan bv. ook morele schadevergoeding betalen of kosten die
nog te verwachten zijn in de toekomst.
De rechtbank zal het bedrag van de schadevergoeding bepalen: morele schade, blijvende
invaliditeit, esthetisch letsel, medische kosten,... Bij een betwiste situatie is het mogelijk dat
de rechter oordeelt dat de school maar voor 50% aansprakelijk is. Deze verzekering komt
niet tussen bij schade aan schoolgebouw of materiaal van de school.
Voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering speelt het geen rol of het slachtoffer al
dan niet een ziekteverzekering heeft. Als het slachtoffer wel een ziekteverzekering heeft, dan
betaalt de verzekering aan het slachtoffer en aan het RIZIV; als het slachtoffer geen
ziekteverzekering heeft, dan betaalt de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering het
volledige bedrag aan het slachtoffer.
In de situatie dat het slachtoffer een minderjarige zonder wettig verblijf is, worden - als
bepaalde voorwaarden vervuld zijn - de medische kosten betaald door het ministerie van
maatschappelijke integratie in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp.3 De
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overheid stelt dat zij gerechtigd is om nadien de kosten te recupereren van de
verzekeringsmaatschappijen. Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan hiermee niet
akkoord en stellen dat zij enkel tussenkomen als de betrokkene geen aanspraak kan maken
op een ziekenfonds of andere Belgische regeling. Ze willen dan wel (medische) kosten
betalen waarvoor de overheid niet tussenkomt. Hiervoor dient door het OCMW een nota
geschreven te worden, waarin het OCMW verklaart voor welke zorgen de overheid niet
tussenkwam. In die optiek kan het zijn dat de medische kosten betaald worden door de
federale overheid in het kader van de procedure dringende medische hulp, maar dat het
slachtoffer nog een morele schadevergoeding, een bedrag bij bestendige invaliditeit,… krijgt
van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.4
De discussie over wie uiteindelijk de medische zorgen draagt, zal tussen beiden partijen
gevoerd moeten worden. Voor de minderjarigen is het belangrijk dat zij snel medische
zorgen krijgen. We raden dan ook aan de procedure ‘Dringende Medische Hulp’ zo snel
mogelijk op te starten5 én eveneens via de scholen een aanvraag voor tussenkomst in te
dienen bij de verzekeringsmaatschappij.

2. DE ONGEVALLENVERZEKERING
Vaak is er geen ‘schuldige’ of durven de betrokken partijen geen beroep te doen op de
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, omdat dan iemand de schuld van het ongeval
krijgt. Dan wordt beroep gedaan op de ongevallenverzekering van de school. De
ongevallenverzekering die scholen afsluiten, dekt alleen de lichamelijke schade die het kind
heeft opgelopen bij een ongeval op school en op de normale weg van huis naar school en
van school naar huis. Dus nooit de morele schade (bv. schooljaar overdoen, emotionele
weerslag, …) of materiële schade (bv. kledijschade, …).
De vergoeding is vaak beperkt: bv. 25.000 € bij overlijden, 50.000 € bij blijvende invaliditeit,
2.500 € bij medische kosten. Het gaat hier om een forfaitaire tussenkomst; dwz bijvoorbeeld
niet in relatie met de graad van blijvende invaliditeit.
Bovendien is het bedrag sterk afhankelijk van de polis die afgesloten werd. Er zijn polissen
die de medische kosten voor 100% betalen, andere voor 200% (in het laatste geval betalen
ze ook de erelonen).
Opgelet: Er zijn eveneens polissen die niet tussenkomen indien de persoon geen
ziekenfonds heeft of die bij niet tussenkomst van een ziekenfonds hun tussenkomst
beperken tot 50 % van de werkelijke kost.
Elke school zou moeten nagaan onder welke voorwaarden er wordt gecontracteerd en
navragen of het voor de premie van belang is dat er leerlingen ingeschreven zijn die geen
ziekteverzekering hebben. Alvast bij één verzekeringsmaatschappij heeft de aanwezigheid
van enkele leerlingen zonder ziekteverzekering in een school geen invloed op de premie die
moet betaald worden.
Ook in het kader van een ongeval zonder fout in hoofde van de school, is het van belang én
de procedure Dringende Medische Hulp zo snel mogelijk op te starten én de
verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Enerzijds omdat de ongevallenverzekering enkel
tussenkomt tot een bepaald bedrag (zie hierboven); anderzijds omdat de Dringende
Medische Hulp enkel medische kosten dekt en bijvoorbeeld geen invaliditeit.
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3. SCHOOLVERZEKERING - PROCEDURE DRINGENDE MEDISCHE HULP
CONCREET
Als een kind een ongeval heeft op school, brengt de school hiervan hun verzekering op de
hoogte via een aangifteformulier. De verzekering stuurt de ouders een brief met een
dossiernummer.
Bij hospitalisatie komt het ziekenfonds onmiddellijk tussen. Bij ambulante zorgen betalen de
ouders het volledige bedrag en recupereren ze nadien het bedrag van het ziekenfonds. Het
ziekenfonds bezorgt aan de betrokkene een document waarop de bedragen staan die het
ziekenfonds al uitbetaald heeft en diegene die het slachtoffer betaald heeft of moet betalen.
Dat deel betaalt de verzekering terug.
Indien de minderjarige geen ziekenfonds heeft, wordt alles met de verzekeringsinstelling
geregeld, afhankelijk van de polis die afgesloten werd door de school. Als het een
minderjarige zonder wettig verblijf betreft, kan hij of zij, zoals hierboven reeds gezegd, ook
beroep doen op de procedure dringende medische hulp. De medische kosten worden dan
betaald door het OCMW, die als bepaalde voorwaarden vervuld zijn, deze kosten kan
recupereren van de staat.6 Indien de zorgen onmiddellijk werden toegediend en de
procedure ‘DMH’ tijdig werd opgestart - tijdens het verblijf in het ziekenhuis of bij de
zorgverstrekker -, dan is het OCMW van de verblijfplaats van het ziekenhuis of de
zorgverstrekker bevoegd. Bv.: de school brengt de minderjarige onmiddellijk naar een
ziekenhuis of zorgverstrekker. Vervolgens brengen de minderjarige, zijn ouders, of de school
de zorgverstrekker of het ziekenhuis (sociale dienst) op de hoogte van het feit dat de familie
deze kosten niet zal kunnen betalen. De zorgverstrekker brengt zo snel mogelijk zijn OCMW
op de hoogte en stuurt zo snel mogelijk een attest van reeds verstrekte ‘dringende medische
hulp’ op naar het OCMW. Dit alles moet snel gaan, want het OCMW heeft maar 45 dagen de
tijd om het attest in te dienen bij het ministerie van maatschappelijke integratie. Nadien kan
de zorgverstrekker zijn factuur indienen bij het OCMW. Indien later nazorg of andere zorgen
nodig zijn, moet de vraag tot tenlasteneming van de kosten aan het OCMW van
verblijfplaats van de minderjarige in plaats van aan de verblijfplaats van de zorgverstrekker
gesteld worden.
Besluit:
→ Scholen moeten aangemoedigd worden altijd een polis af te sluiten die eveneens
minderjarigen zonder ziekenfonds dekt.
→ Het is in het belang van de minderjarige zonder ziekteverzekering dat de school de
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aanspreekt in plaats van de ongevallenverzekering
in het geval van een fout in hoofde van de school.
→ Het is een te overwegen piste om scholen te ‘verplichten’ een burgerlijke en
ongevallenverzekering af te sluiten met een aantal minimumvoorwaarden, waaronder een
tussenkomst ongeacht het al dan niet verzekerd zijn via een ziekteverzekering.
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