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R X DE IRP-PRAKTIJK
De afdeling rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden
werkzaam in en buiten het onderwijs.
Veel van deze vragen hebben betrekking op de aansprakelijkheid van docenten tijdens gymlessen. Hieronder een aantal veelgestelde vragen.
Door: mr. Sandra Roelofsen
Wat is de hoofdregel van ons aansprakelijkheidsrecht?

KVLO is voor haar leden een beroepsaansprakelijkheidsverze-

Iedereen moet zijn eigen schade dragen. Raakt een leerling

kering afgesloten.

tijdens de gymles een aantal tanden kwijt, dan moet hij de
schade (bijv. hoge tandartsrekeningen) zelf dragen. De schade

Welke dekking biedt de WA-verzekering die de KVLO voor haar

ligt waar ze valt.

leden heeft gesloten?
Leden zijn verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke aan-

Moet iedereen altijd zijn eigen schade dragen?

sprakelijkheid d.w.z. de aansprakelijkheid die gegrond is op

Nee. Als in het complex van gebeurtenissen dat tot schade

onrechtmatige daad veroorzaakt tijdens de beroepsuitoefe-

geleid heeft een zogenaamde onrechtmatige daad (art. 6: 162

ning. Het moet gaan om activiteiten die verband houden met

BW) kan worden aangewezen, dan is het mogelijk de schade

lichamelijke opvoeding en/of sport zowel in schoolverband

op een ander af te wentelen. We spreken dan over wettelijke

(gymlessen, schooltoernooien, sportkennismakingsactivitei-

aansprakelijkheid. Door de wet wordt de verplichting opge-

ten, skiweken) als in verenigingsverband. Er moet sprake zijn

legd om de schade te vergoeden.

van een dienstverband. Verricht u bijvoorbeeld MRT-werkzaamheden buiten schooltijd in dienstverband dan is er ook

Wanneer is er sprake van een onrechtmatige daad?

dekking. Verricht u deze werkzaamheden als zelfstandig

Er moet sprake zijn van schade die het gevolg is van verwijt-

gevestigde ondernemer dan is er, ondanks een lidmaatschap

baar (toerekenbaar) onrechtmatig handelen. Er moet sprake

bij de KVLO, geen dekking. In dat geval is het raadzaam om

zijn van onzorgvuldig handelen of nalaten (wanorde in de les,

een aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering te

onvoldoende voorlichting en instructie, onvoldoende toe-

sluiten.

zicht, onvoldoende/verkeerde hulpverlening; slechte opbouw,
op onjuiste wijze EHBO verlenen, te hoge moeilijkheidsgraad,

Wat moet ik doen wanneer ik (in persoon) als gevolg van een

etc.).

ongeval tijdens mijn les aansprakelijk gesteld word?
Neemt u dan contact op met het bureau van de KVLO. Daar

Wie is er aansprakelijk?

zal men u vertellen hoe verder te handelen.

Men kan in eigen persoon aansprakelijk zijn. Dat wil zeggen

Omdat uw werkgever primair aansprakelijk is, zal de aanspra-

dat de persoon die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk

kelijkheid ook moeten worden doorgeleid worden naar uw

is (persoonlijke aansprakelijkheid). Men kan ook in een

bevoegd gezag. Het spreekt voor zich dat een neutraal verslag

bepaalde hoedanigheid aansprakelijk zijn omdat men moet

met vermelding van datum en tijdstip van het gebeurde

instaan voor het handelen en/of nalaten van een ander (kwa-

noodzakelijk is. Met het oog op getuigen is het ook van belang

litatieve aansprakelijkheid). Zo is een werkgever in zijn hoe-

om precies te weten wie er aanwezig waren ten tijde van het

danigheid van werkgever aansprakelijk voor fouten van werk-

ongeval.

nemers. Als u tijdens de gymles een leerling niet vangt die u
wel behoort te vangen en als die leerling als gevolg daarvan

Wordt vervolgd…

letsel oploopt leidend tot hoge doktersrekeningen die niet
vergoed worden, dan kan de leerling (zijn ouders) deze scha-

Hebt u vragen over deze of andere zaken op rechtspositioneel

de op u proberen te verhalen. Daarnaast kan hij (zijn ouders)

gebied dan kunt u zich wenden tot de afdeling IRP, te berei-

uw werkgever aansprakelijk stellen.

ken per e-mail: irp@kvlo.nl en dagelijks van 12.30-16.30 uur
op telefoonnummer 030 693 7678.

Wie bepaalt of er sprake is van onrechtmatig handelen/nalaten?
In het uiterste geval de rechter. Degene die schade geleden
heeft (tegenpartij) zal dan niet alleen moeten stellen dat u
verwijtbaar onrechtmatig gehandeld heeft, maar zal dat ook
moeten bewijzen. Als men hierin slaagt zal de rechter, vaak
nadat hij deskundigen gehoord heeft, u tot vergoeding van de
schade veroordelen. Overigens is het zo dat in vele gevallen
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de schade afgewenteld wordt op een verzekeraar. Door de
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