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De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, 
in hoofstuk II Gewelddaden en in hoofstuk III Rechtsbijstand. 
 

1. Definitie schadegeval  
De bepalingen geldig in hoofdstuk I Burgerlijke aansprakelijkheid zijn ook van toepassing zijn op de Rechtsbijstand.  
Deze ‘spiegelclausule’ beperkt de omvang van de rechtsbijstand aanzienlijk.  

  
Concreet betekent dit dat de waarborgen enkel van toepassing zijn bij een ongeval. 

  
De schooldirecteur kan echter vervolgd wegens inbreuk op de wetgeving bijvoorbeeld m.b.t. de rechten van het kind, of wegens het niet 
verlenen van bijstand aan een persoon in nood… 
De schooldirecteur kan schade lijden door laster en eerroof, morele schade oplopen door een fout van een derde.  

 
 

2. Uitsluitingen 
De polis Academic sluit o.a. de volgende zaken uit: 
 

• Schade veroorzaakt aan kledingstukken en het breken van brillen 
Zou u de materiële schade niet willen verhalen als uw designbril beschadigd wordt door een leerling? 
 

• Dronkenschap of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere producten dan alcoholische dranken.  
Wat indien u na paar glazen alcohol op een samenkomst van de scholengemeenschap een dodelijk ongeval veroorzaakt? 
 

• Er is geen dekking voor vervolgingen voor schade die rechtstreeks voortspruit uit een administratieve fout. 
U wordt aangeklaagd voor onzorgvuldig financieel beheer van de toevertrouwde fondsen. De polis van de schoolinstelling dekt 
deze soort schade niet. U zult uw eigen verdediging moeten financieren.. 
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3. Beperkte waarborgen  
De meeste polissen voor schoolinstellingen voorzien een dekking op burgerlijk en strafrechtelijk vlak (zie ook de uitleg voor de 
spiegelclausule hierboven). 
 
V.B. Juridische conflicten over arbeidsongevallen, benoemingen, promotie, schorsingen, pensioenen zijn dus nooit verzekerd. Nochtans 
stellen heel wat schooldirecties vast dat deze conflicten via een gerechtsprocedure beslecht moeten worden.  

 

4. Maximale tussenkomst en minimumgeschil 
Zie overzicht.  

 

5. Niet verzekerd in de D.A.S. –polis, wel in de polis Academic 
Procedures met betrekking tot deliberaties, klassenraden en examenbetwistingen. 

 
 



        DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. 

 

                                          Vergelijking rechtsbijstand D.A.S. – Academic      08/02/2011 
Lloyd Georgelaan 1000 Brussel. Tel: 02/645.51.51 

Toegelaten onder code nr. 0687 

 

 
Vergelijking polis Rechtsbijstand D.A.S. – VLVO/ODVD en contract RB Ethias - Academic 

 
 

 D.A.S. 
 

ETHIAS 

Definitie schadegeval  - Dekking zowel bij ongevallen als bij afwezigheid van 
een ongeval.  
- Geen beperkende aansprakelijkheidswetgeving  
 

- Dekking beperkt tot de definitie van de 
B.A. -verzekering   

Hoedanigheid - Als schooldirecteur 
 
- Vervanger is meeverzekerd 

- in functie van lesgever, directeur van een 
schoolinrichting of van toezichter 
- functies buiten de lesuren  
 

Verzekerde waarborgen:   

Burgerlijk verhaal - Bij ongevallen  
- Ook bij afwezigheid van een ongeval: 
   bv. :  Laster en eerroof, diefstal 
- Ook bij ongevallen op weg van en naar het werk  
- Ook voor de materiële schade  
(kleding, laptop, geld…) 
 

 Enkel bij ongevallen  
 
Geen dekking voor ongevallen op weg van 
en naar het werk  

Verdediging in strafzaken Overtredingen voor onopzettelijke feiten 
Voor opzettelijke feiten voor zover de verzekerde 
vrijgesproken wordt. 
Ook dekking voor b.v. onvoldoende toezicht bij 
pesterijen op school, privacywetgeving  
Geschillen mbt ambtsgeheim 
 
 

Verdediging bij een verzekerde 
aansprakelijkheidsmaterie  
(= ongeval) indien er een belangenconflict 
is met Ethias 

Burgerlijke verdediging - Dekking bij een belangenconflict met B.A. –
verzekeraar van de school of de eigen B.A. -polis van 
de schooldirecteur  
- Dekking bij zware fouten, onvoldoende dekking door 
de verzekeraar B.A. van de schoolinstelling zelf 

Verdediging bij een verzekerde 
aansprakelijkheidsmaterie  
(= ongeval) indien er een  belangenconflict 
is met Ethias 
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Consultatie functiebeschrijving  
 

U mag een gespecialiseerde advocaat consulteren 
om u te adviseren in het kader van de 
functiebeschrijving, de eventuele aanpassing, het 
evaluatiegesprek en verslag. Deze advocaat kan 
tevens een eerste advies geven over de 
beroepsmogelijkheden en de procedure toelichten 

Niet voorzien 

Arbeids & sociaal recht  
Functiebeschrijving/evaluatie  

Optie 
Verzekerd  

Niet voorzien 

Administratief recht  Niet voorzien Geschillen met betrekking tot deliberaties, 
klassenraden en/of examenbetwistingen 

Maximale tussenkomst  Burgerlijk verhaal :                   40.000 EUR 
Verdediging ins strafzaken:      40.000 EUR 
Burgerlijke verdediging:            40.000 EUR  
Arbeids & sociaal recht:            10.000 EUR  
Functiebeschrijving /evaluatie       200 EUR 

100 % van de omvang van het geschil tot 
max. 12.394,68 EUR per schadegeval  

Minimumdrempel  Geen  243,68 EUR  

Uitsluitingen  Niet van toepassing 
 
 Niet van toepassing 
 Niet van toepassing 
  
 Niet van toepassing 
 
 
 
- Nucleaire en natuurrampen 
 
 
 
 
- Oorlogsgebeurtenissen, burgerlijke en politieke 
onlusten, stakingen en lock-outs voor zover de 
schooldirecteur er actief aan deelneemt.  
 
 

- kledingstukken, breken van brillen 
 

- dronkenschap of analoge staat 

- bezit van springstoffen en wapens 

- gebruik van potentieel gevaarlijke 
producten doorgaans niet gebruikt 
in de functie van schooldirecteur 
 

- geschillen mbt wijzigingen van 
atoomkernen, radioactiviteit; 
ioniserende straling 
 
 

- schade geleden door stakingen, 
lock-outs, gewelddaden tegen de 
overheid   
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- grondwettelijk recht 
- geschillen die vallen onder internationale,  
  supranationale rechtbanken of het grondwettelijk hof 
 

Vergelijking polis Academic 2252-536 – 07/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


