
      
 
 

Vrijwillig vervoer van leerlingen in de wagen. 

 
Af en toe doen wij beroep op vrijwillige (groot)ouders die onze leerlingen naar 
allerhande activiteiten in de buurt brengen en halen. We hoeven dan geen bus te 
reserveren en kunnen zo de kostprijs drukken. 

Bron: wegcode.be en veiligverkeer.be 
 
Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten in een voor hen geschikt 
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. 
 
Wanneer de kinderen groter zijn dan 1,35 m is een kinderzitje niet meer verplicht en 
moeten ze de veiligheidsgordel dragen. https://www.veiligverkeer.be/inhoud/regels-

kinderzitjes/ 

Kinderen > 1,35 m mogen daarnaast, ongeacht hun leeftijd, voorin zitten op 
voorwaarde dat ze worden vastgeklikt zoals de wet voorschrijft. 
 
Uitzonderingen 

• Bussen en autocars: 
• kinderen kleiner dan 1,35 m hoeven niet verplicht in een kinderzitje. 
• Ze moeten de gordel dragen op plaatsen die ermee zijn uitgerust. 

 
• Achterbank te klein: 

• Een derde kind kleiner dan 1,35 m moet op de achterbank niet in een 
kinderzitje als er al twee zitjes in gebruik zijn en er daardoor onvoldoende 
plaats is voor een derde zitje. 

• Dit kind moet dan wél de gordel dragen. 
• Het moet ook minstens 3 jaar zijn. 

 
• Sporadisch vervoer andermans kinderen : 

Als je af en toe andermans kinderen vervoert over een korte afstand en je 
hebt geen of onvoldoende kinderzitjes, dan gelden de volgende regels voor 
kinderen vanaf 1,35 m : 
• Kinderen mag je wettelijk gezien zowel voorin als achterin de auto vervoeren. 
• Je vervoert de kinderen in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem of 

ze moeten de gordel dragen. 
 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/graden/488-art3#art3.20-1
http://www.veiligverkeer.be/inhoud/regels-kinderzitjes/
https://www.veiligverkeer.be/inhoud/regels-kinderzitjes/
https://www.veiligverkeer.be/inhoud/regels-kinderzitjes/
http://www.veiligverkeer.be/inhoud/mag-een-kind-vooraan-zitten/


Verzekering bij occasioneel vervoer van leerlingen. 
Rijden in opdracht met eigen wagen. 

 
 
Bij rijden in opdracht met eigen wagen, zijn er verschillende aspecten waar rekening 
moet mee gehouden worden: 
 
 
1. Schade aan derden: 

• Schade aan het aangereden voertuig (wagen én inzittenden): je eigen 
verzekering B.A.-auto is gehouden om zowel schade aan het voertuig als de 
inzittenden te vergoeden. Vermits BA-auto een wettelijk verplichte verzekering 
is, kan er geen andere verzekering (vb. BA onderwijsinstellingen) deze 
aansprakelijkheid overnemen. 
 

• Schade aan de eigen passagiers: ook dit zijn derden, dus ook hier moet de 
BA-auto tussenkomen. Als er een probleem zou zijn met die autoverzekering 
of een discussie rond aansprakelijkheid kan de schoolverzekering wel de 
kosten van lichamelijke letsels van de inzittende leerlingen in eerste instantie 
vergoeden, maar dit zal dan verhaald worden op de aansprakelijke. 
 

 
2. Lichamelijke schade aan de bestuurder zelf: 

• Indien het een leerkracht is: aangifte arbeidsongevallen departement 
onderwijs. 

• Indien het een vrijwilliger is: aangifte aan de AO Veiligheidspolis. 
 
 

3. Schade aan het eigen voertuig:  

• aangifte in de polis Omnium Opdrachten, met volgende regels: 
 
- Maximale waarde voertuig: 35.000,00  € 
- Personenwagen en monovolumewagens. 
- Minibussen, bestelwagens en aanhangwagens 
- Moto’s 
 
Vrijstelling: 
- 0,00 €  

o indien hersteld in erkende garage, zoniet 250,00 €. 
o bij glasbraak, diefstal, natuurkrachten, brand. 

 
- 500,00 €  

o Bij aanrijding tegen vaste hindernis 
o zonder (gekende) tegenpartij. 
o Jonge bestuurder < 23 jaar 
o Voertuig van minder dan 2 jaar oud zonder omnium dekking 
o 2de ongeval in hetzelfde verzekeringsjaar voor dezelfde bestuurder. 
o Indien er een eigen omniumverzekering is die in eerste rang 

tussenkomst, betaalt de verzekering Omnium Opdrachten de eigen 
vrijstelling terug. 



  
Uitsluitingen: 

- de weg van en naar de school wordt niet beschouwd als een opdracht en is 
vandaar uitgesloten. 

- Tijdelijk gehuurde bestelwagens (verhuurkantoren) en vrachtwagens kunnen 
niet verzekerd worden. 
 
 

4. Wie bepaalt de opdracht? 
 
Het is aan de directie van de school (of het schoolbestuur) om te bepalen welke 
verplaatsing als “opdracht” beschouwd dient te worden. 
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