Ouderwerking – School
Verzekeringen
Toelichting Ethias
Publieke Collectiviteiten & Social Profit

Kind in levensgevaar na schoolfeest

Ouderraad - Oudercomité
- Ouderraad = officieel (advies)orgaan van de school
(decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad van 02/04/2004 – BS 06/08/2004).

- Oudercomité : FV of VZW
•
•
•
•

Aansprakelijkheid (BA)
Lichamelijke ongevallen (LO)
Vrijwilligers
Schoolkinderen
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Ouderraad
-BA : gedekt via schoolpolis
-LO leden ouderraad : NIET schoolpolis,
WEL polis LO adviesraden (kan via gemeente)
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Oudercomité als FV
• BA : via schoolpolis (ook BA van de natuurlijke personen die het comité vormen).
-Voorwaarde :school moet activiteit comité als
“schoolactiviteit” erkennen.
-Bij onenigheid school/comité erkenning als
“schoolactiviteit”-> FV neemt eigen BA polis
• LO leden comité NIET via schoolpolis. Wél
via LO gemeentelijke vrijwilligers indien
aangesteld door school (gemeenteschool)
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Oudercomité als VZW
• BA : Schoolpolis niet van toepassing
• LO : Schoolpolis niet van toepassing
VZW is afzonderlijke rechtspersoon die in zijn eigen
verzekeringen dient te voorzien
Info : een familiale kan de aansprakelijkheid bij
vrijwilligerswerk in het kader van een FV of VZW
dekken indien geen andere polis lopende is !
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Situatie van de leerlingen
•

Schoolactiviteit onder de verantw. van de directie : schoolpolis

•

Schoolactiviteit onder de verantw. van de directie en in
samenwerking met de oudervereniging : schoolpolis

•

Buitenschoolse activiteiten, georganiseerd door een vereniging
onder haar eigen verantw., zonder dat directie dit erkent als
schoolse activiteit : NIET schoolpolis
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Oudercomité als VZW
Voordelen
• Rechtspersoonlijkheid
• Een eigen vermogen
afgebakend van dat van de
leden
• Leden zijn niet gebonden
met hun privé vermogen
• Enkel de VZW kan
aansprakelijk gesteld
worden.

nadelen
• Opmaak statuten,
jaarrekeningen,…
• Formele regeling A.V.,
R.v.B., ledenregister,…
• Fiscale verplichtingen,
btw,…
• Alle verzekeringen zelf
nemen

I 6/11/03 I

Feitelijke Vereniging
voordelen
• Een los
samenwerkingsverband
voor nemen van initiatieven
op geregelde en duurzame
wijze
• Geen wettelijke regelingen,
procedures,…
• De structuur van de
vereniging is vrij te bepalen

nadelen
• De leden zelf kunnen
worden gedagvaard
• Leden zijn individueel
aansprakelijk voor de
verbintenissen van de
feitelijke vereniging!
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Besluit
Ter info : bedoeling decreet uit 2004 was dat
oudercomité’s zich tot Ouderraden zouden omvormen
->Is niet overal gebeurd
Keuze FV of VZW hangt af v an activ iteiten

-Feitelijke vereniging beste keuze voor kleine
initiatieven met beperkte financiële middelen en
afwezigheid van personeel
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Noodzakelijke Verzekeringen
Ongeacht de rechtsvorm (VZW / FV )
• BA (inclusief rechtsbijstand)
• LO leden/vrijwilligers
• Zaakschadeverzekering (brand / alle risico’s) gehuurde materialen
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Vragen i.v.m. verzekeren en verzekeringen
M ail uw vraag naar KOOGO
ludo.claes@ovsg.be
of
http://www.koogo.be/content/ik-heb-een-vraag
KOOGO bezorgt u zo vlug mogelijk de nodige informatie via Ethias
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