LEERLINGEN EN RIJDEN
OP DE TREKKER
Per 1 juli 2015 is het vereist om als bestuurder een T-rijbewijs

het stagebedrijf ontstaan, waarvoor geen andere

te hebben om met een trekker op de openbare weg te

verzekering is afgesloten, dan vergoedt de aansprakelijk-

rijden. Voor het rijden op eigen terrein geldt deze eis niet.

heidsverzekering van de school de schade tot maximaal
€ 25.000,- met een eigen risico van € 1.000,-.

Stage

Advies

Bij het rijden op een trekker tijdens stage heeft u te maken met
verschillende verzekeringen. Allereerst de verzekeringen die

Wij adviseren het stagebedrijf om na te gaan in hoeverre

zijn afgesloten door de eigenaar van de trekker. Dit betreft een

de WAM-verzekeraar van de trekker het überhaupt toestaat,

WAM-dekking (= aansprakelijkheidsdekking voor het voertuig

dat de leerling op de trekker rijdt. Het WAM-risico is niet

verplicht voor schade aan derden) en een eventuele cascodek-

gedekt via een verzekering van de school. Als de WAM-

king, die naar eigen keuze kan worden afgesloten. Mocht er

verzekeraar niet toestaat dat een leerling (al dan niet in

tijdens het besturen van de trekker schade aan derden ontstaan,

bezit van een T-rijbewijs) de trekker bestuurt, loopt de

wordt de schade op de WAM-dekking van de betreffende

stagebieder dus het risico op een niet gedekte schade.

tractorverzekering verhaald.
Het blijft natuurlijk van belang dat een stagebedrijf beseft
Aanvullende stagedekking

dat het om leerlingen gaat die jong en onervaren zijn en

Daarnaast heeft uw school via Meeùs Onderwijs een aan-

nog moeten leren. Goede begeleiding blijft belangrijk.

sprakelijkheidsverzekering met exclusief een aanvullende

Meeùs Onderwijs biedt de aanvullende stagedekking aan

stagedekking. Deze stagedekking betreft schade aan de

als service voor de stagebieder. Houdt u er rekening mee

tractor van het stagebedrijf. De verzekering dekt schade

dat wellicht niet altijd de gehele schade wordt vergoed.

die is ontstaan door een leerling bij het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de stage. Deze dekking is altijd secundair;
dit betekent dat eerst de eigen (casco)verzekering van de

Ongevallen

eigenaar van de trekker wordt aangesproken.
Indien een student tijdens stage onverhoopt letsel oploopt,
De aanvullende stagedekking is opgenomen om te voorkomen

wordt onderzocht of het stagebedrijf aansprakelijk is. De

dat een stagebedrijf gedupeerd wordt voor schade veroorzaakt

aansprakelijkheidsverzekering van de school kan hier nooit

door een leerling aan de eigen trekker, mits daar géén eigen

voor worden aangesproken. Wel biedt de ongevallen-

verzekering voor is afgesloten. Voor deze aanvullende stage-

verzekering van de school dekking voor schade door een

dekking geldt uiteraard ook de verplichting voor het hebben

ongeval tijdens stage.

van een T-rijbewijs bij het rijden op de openbare weg.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Meeùs Onderwijs:

Rijden op eigen terrein

Saskia Knegtmans
saskia.knegtmans@meeus.com

kelijk. Mocht er onverhoopt cascoschade aan de trekker van

T 06 20 43 54 87
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Doelgroepmanager Onderwijs
Bij het rijden op eigen terrein is een T-rijbewijs niet noodza-

