Schades tijdens stages

Juridisch kader, verzekeringsvoorwaarden en casussen.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Juridisch kader
Gewijzigde verzekeringsvoorwaarden
Casus 1. Schade aan het stagebedrijf – verdronken krokodil
Casus 2. Schade aan derden tijdens stage – verhuizing
Casus 3. Schade aan de stagiair – gebroken ladder
Schades met motorvoertuigen tijdens stage
Vragen?

Juridisch kader tijdens stage
• Schade aan het stagebedrijf of aan derden (bijv. klanten):
Art. 7:661 BW – niet aansprakelijk t.o.v. werkgever
Art. 6:170 BW – werkgever aansprakelijk voor schade toegebracht door
ondergeschikte
Standaard is de stagegever als (tijdelijk) werkgever aansprakelijk voor schade
die de stagiair gedurende de stage veroorzaakt.
Uitzondering voor schade aan derden is mogelijk in de schoolaansprakelijkheidsverzekering met de model stageovereenkomst
• Schade aan de stagiair zelf
Art. 7:658 BW – Veilige werkomgeving
Art. 7:611 BW – Goed Werkgeverschap
Aanvullend ongevallenverzekering mogelijk

Verzekeringsvoorwaarden
• Gewijzigd per 01-06-2022
• Geen dekking meer voor schade veroorzaakt door de stagiair aan
eigendommen van het stagebedrijf
• Wel dekking voor schade veroorzaakt door de stagiair aan klanten van
het stagebedrijf
• Vernieuwde modelstageovereenkomst

Casus 1 – Schade aan het stagebedrijf – verdronken krokodil
• Deze schade werd veroorzaakt door de stagiair
• De krokodil was eigendom van het stagebedrijf. Dit bedoelen wij met
schade aan eigendommen van het stagebedrijf.
• Niet verzekerd binnen de schoolverzekeringen
• Stagebedrijf dient voor goede begeleiding te zorgen

• Art 7:661 BW: het stagebedrijf kan de stagiair niet aansprakelijk stellen
voor deze schade

Casus 2 – Schade aan derden tijdens stage - verhuizing
Tijdens het verhuizen laat de stagiair een dure lamp van de klant vallen.
Dit is een schade veroorzaakt door de stagiair aan een klant van het stagebedrijf
De volgende vragen zijn van belang:
- Is de schade ontstaan tijdens uitoefening stage werkzaamheden?
- Is de leerling aansprakelijk voor de schade?
- Is de model stageovereenkomst gebruikt?
Bij drie keer een ja kan de schade gemeld worden op de schoolaansprakelijkheidsverzekering
- Is het stagebedrijf hier zelf voor verzekerd? Dan biedt de verzekering van de school geen dekking.
- Is er sprake van een stukje eigen schuld aan zijde stagebedrijf? Dan biedt de verzekering van de school geen dekking

Casus 3 – Schade aan de stagiair – gebroken ladder
• Leerling krijgt een ongeval tijdens uitvoering van stagewerkzaamheden. Hij zakt door een ladder heen.
• Waar kan de letselschade gemeld worden?
- Ongevallenverzekering van de school
- Ongevallenverzekering van het stagebedrijf wanneer deze er is
Het is mogelijk dat beide verzekeringen uitkeren
• Waar kan de materiële schade van de stagiair gemeld worden?
- niet op de aansprakelijkheidsverzekering van de school
- als er sprake was van onveilige werkomstandigheden op de aansprakelijkheidsverzekering
van het stagebedrijf (art. 7:658 BW Veilige werkomgeving en art. 7:611 Goed Werkgeverschap)

Schades aan, met of door motorvoertuigen tijdens stages
• Let op!
• Geen dekking voor gebruik motorvoertuig op de openbare weg.
• Begrip openbare weg is heel breed.
• Stagiair moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
• Schade aan motorvoertuigen in eigendom van het stagebedrijf is niet
verzekerd op de verzekeringen van de school
• Schade aan motorvoertuigen van klanten van het stagebedrijf is
secundair verzekerd op de verzekeringen van de school

Samenvatting verzekeringsdekking voor stages

• Schade veroorzaakt door de leerling tijdens stage aan eigendommen van klanten van het stagebedrijf
- Aansprakelijkheidsverzekering van de school
- Of er dekking is, is afhankelijk van meerdere factoren
- Stageovereenkomst met vrijwaring belangrijk! Let op artikel 12 in de modelstageovereenkomst
• Schade aan leerlingen tijdens stages
- Ongevallenverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering stagebedrijf indien zij aansprakelijk zijn
- In geval van buitenlandstage – doorlopende reisverzekering (secundair)
• Schade veroorzaakt door leerlingen (niet zijnde stages)
-

Melden op de aansprakelijkheidsverzekering van de (ouders van) de leerling

Dekking Ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering

Ongevallenverzekering
- Vaste verzekerde bedragen
€ 12.500,- bij overlijden
€ 60.000,- bij blijvende invaliditeit (maximaal)
€ 3.000,- medische kosten*
€ 3.000,- tandheelkundige kosten*
* Indien de eigen zorgverzekering dit niet vergoedt
Geen eigen risico van toepassing.

Aansprakelijkheidsverzekering
Indien aansprakelijkheid vaststaat en er dekking is dan vergoedt de
aansprakelijkheidsverzekering de daadwerkelijk geleden schade.
Franchise per aanspraak € 500,Eigen risico’s
- Per aanspraak personenschade werkgeversaansprakelijkheid €2,500,Voor USA/Canada is geen dekking conform de nieuwe voorwaarden sinds
1 juni jl

Vragen?

