Is de gehele inrichting van uw schoolgebouw wel goed verzekerd?
Eerste inrichting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste inrichting van het primair en voortgezet onderwijs.
Dit zijn de producten en materialen die met overheidsmiddelen zijn betaald. Hieronder vallen ook
die zaken die een school heeft aangeschaft met door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Veel
gemeenten hebben de eerste inrichting als inventaris meeverzekerd op de brandverzekering van de
gemeente.

Tweede inrichting
De tweede inrichting is materiaal en producten die uw school zonder overheidsmiddelen heeft
aangeschaft. Deze zijn vaak bekostigd vanuit de ouderbijdragen, sponsoracties of opbrengsten van
fancy fairs.
Regelmatig blijkt dat er bij gemeenten en onderwijsinstellingen veel onduidelijkheid bestaat of de
tweede inrichting van het schoolgebouw verzekerd is. De school is echter zélf verantwoordelijk voor
het verzekeren van de tweede inrichting. In de praktijk blijkt dat de tweede inrichting vaak niet
verzekerd is.
Bij bijvoorbeeld brandschade kan dit tot vertraging van de afwikkeling van de schade leiden maar
ook tot het niet volledig uitkeren van het schadebedrag. In veel gevallen ontstaan er moeizame en
langdurige discussies tussen betrokken partijen (school, gemeente, verzekeraar) met alle
(praktische) problemen van dien.

Advies
Dit artikel is bedoeld om bovenstaande problematiek onder de aandacht te brengen bij
schoolbesturen, -directies en gemeenten. Het advies is om na te gaan hoe de tweede inrichting van
de schoolgebouwen binnen uw gemeente is verzekerd.
Aon is van mening dat de gemeente dit met de onderwijsinstellingen dient te bespreken zodat
problemen bij schade worden voorkomen. Naast problemen bij de schadeafhandeling bestaat ook
de kans op negatieve berichtgeving over de school. Waarom heeft de gemeente dit niet goed met
de onderwijsinstellingen geregeld? Waarom niet één verzekering voor de gehele inventaris van het
schoolgebouw?

Wie verzekert wat?
De gemeente is verantwoordelijk voor het verzekeren van de eerste inrichting . Voor de tweede
inrichting is de school zelf verantwoordelijk. Dit is niet de beste oplossing. Bij brandschade dienen
dan twee verzekeringen te worden aangesproken. Er ontstaan praktische problemen zoals:




De verzekeringen hebben vaak verschillende polisvoorwaarden.
Wat valt onder de eerste inrichting en wat onder de tweede?
Meerdere schade-experts dienen te worden ingeschakeld.

Bovengenoemde situaties werken nadelig voor de snelheid en afhandeling van de schade.
Een andere oplossing is dat de gemeente ook de tweede inrichting gaat meeverzekeren op haar
brandverzekering. Hierdoor ontstaat er geen discussie bij een schade en hoeft slechts één
verzekering te worden aangesproken. Op de Eigendommenverzekering Overheden van Aon is dit
mogelijk. Deze verzekering is speciaal ontworpen voor gemeenten en kent unieke voorwaarden
afgestemd op de onderwijssector.

Taxatie
Indien de gemeente geen mogelijkheid biedt om ook de tweede inrichting te verzekeren, dan
adviseren wij de schoolbesturen:




Informeer bij de gemeente welk bedrag men verzekerd heeft voor de inventaris.
Laat de totale inventaris taxeren door een erkende taxateur.
Verzeker het verschil tussen de getaxeerde waarde en de waarde die door de gemeente is
verzekerd.

Denk ook aan de verzekering van het schoolgebouw
Bovenstaande kwestie speelt ook bij investeringen van de school in het schoolgebouw zelf. Ook
hier geldt dat investeringen die bekostigd zijn met niet-overheidsmiddelen, dus met eigen middelen
van de school, niet in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente. Om discussie en
vertraging bij een schade te voorkomen is ook hier het advies om deze investeringen mee te
verzekeren op de brandverzekering van de gemeente.

Vragen?
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:
Henri Damen
Account Manager Onderwijs
Aon Verzekeringen
T. 06 – 138 174 17
Ruud van Houten
Account Manager Onderwijs
Aon Verzekeringen
T. 06 – 148 754 25

