
Rechtsbijstand Beroepsactiviteiten
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij n.v. 
toegelaten door NBB onder nr. 0687  Groepspolis V.L.V.O.  

Wat is verzekerd? 

  U bent verzekerd als schooldirecteur,  internaatbeheerder of  
beleidsondersteuners (zorgcoördinatoren, ICT-coördinatoren, 
stafmedewerkers met pedagogische opdracht, …). 

Waarvoor bent u verzekerd?
 Burgerlijk verhaal: als u door de fout van iemand anders schade 

oploopt, zorgt D.A.S. dat de aansprakelijke u vergoedt  
(40 000 EUR*). 

 Strafrechtelijke verdediging: D.A.S. betaalt uw verdediging (ook 
de gerechtskosten!) als het parket u voor een onopzettelijk mis-
drijf vervolgt (40 000 EUR*).

 Disciplinaire verdediging: u kunt zich ook voor professionele fou-
ten verweren voor een interne commissie (Orde, Instituut)  
(40 000 EUR*).

 Burgerlijke verdediging: u bent aansprakelijk, maar er zijn botsen-
de belangen tussen u en uw B.A.-verzekeraar. D.A.S. helpt u om de 
schade-eis tot redelijke proporties terug te brengen of af te wijzen 
(125.000 EUR*).

 Bijstand functiebeschrijving en evaluatie
 D.A.S. vergoedt de consultatie van een advocaat gespecialiseerd 

in de materie van functiebeschrijving en evaluatie, om bijstand 
te geven in het kader van de functiebeschrijving en de eventuele 
aanpassing, het evaluatiegesprek, het evaluatieverslag, en een 
eerste advies om de beroepsmogelijkheden en de procedure toe 
te lichten; eventuele bijstand voor het college van beroep is niet 
gedekt. (max. tussenkomst van 200 EUR*).

Optie :
 Arbeids & sociaal recht: voor geschillen met betrekking tot uw 

loontrekkende activiteiten, arbeidsongevallen, werkloosheidsuit-
keringen, tussenkomsten van het ziekenfonds, pensioen.

 D.A.S. behartigt eveneens uw belangen bij beroepsgeschillen met 
een overheidsinstelling met inbegrip van de procedures voor de 
Raad van State (10.000 EUR*). 

(*) De hierboven vermelde maxima zijn exclusief BTW

Wat is niet verzekerd? 
 De verdediging van uw belangen voortvloeiend uit rech-

ten die werden overgedragen na het plaatsvinden van het 
schadegeval; 

 De verdediging van uw belangen als bestuurder, houder 
of eigenaar van motorvoertuigen;

 U bent niet verzekerd voor daden van van opzet en grove 
schuld; 

 Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;
 Uw burgerlijke verdediging als u geen B.A. verzekering 

afgesloten heeft of als er geen belangenconflict is;
 Geschillen die onder de bevoegdheid van internationale 

of supranationale rechtbanken of het Grondwettelijk hof 
vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
! U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aan-

wezig zijn bij het onderschrijven van het contract. 
! Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract 

op de hoogte bent van de feiten die aanleiding geven tot 
het juridisch geschil.

! U bent niet verzekerd voor opzettelijke wanbedrijven 
behalve bij vrijspraak. Dit geldt niet voor de waarborg 
disciplinaire verdediging.

! Voor de dekking Arbeids & sociaal recht geldt een wacht-
termijn van 12 maanden. 

 Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het  
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende 
informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele en contractuele voorwaarden en/of uw verzekeringsmake-
laar raadplegen.

Welk soort verzekering is dit? 
De rechtsbijstandsverzekeraar staat de verzekerde bij om een oplossing te vinden voor een geschil en betaalt de kosten (advocaatskosten, expertisekos-
ten, gerechtskosten) die hieraan verbonden zijn. In eerste instantie probeert de verzekeraar een minnelijke oplossing te vinden. Indien nodig worden de 
kosten van een gerechtelijke, administratieve of andere procedure ten laste genomen. 
Doelgroep: De groepspolis V.L.V.O. richt zich tot schooldirecteuren, internaatbeheerders, beleidsondersteuners, lid van het V.L.V.O. die solide waarborgen 
rechtsbijstand wensen voor geschillen met betrekking tot hun statuut.
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Wat zijn mijn verplichtingen? 
• U moet ons eerlijke, accurate en volledig informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
• U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst melden. 
• Bij een juridisch geschil moet u het secretariaat van de VLVO of de verzeringstussenpersoon schriftelijk zo vlug mogelijk en in ieder geval 

binnen het jaar een omstandig relaas geven. 
• Behalve bij hoogdringendheid moet u met hen overleggen vooraleer u een beslissing neemt en ons alle gevraagde inlichtingen en do-

cumenten in verband met het schadegeval bezorgen. U moet met hen overleggen over iedere maatregel die kosten kan veroorzaken en 
hen op de hoogte houden van de evolutie van de procedure.  

Wanneer en hoe betaal ik? 
U zal jaarlijks een vervaldagbericht ontvangen van de VLVO waarop de jaarpremie is vermeld, alsook het rekeningnummer waarop moet 
betaald worden. 

Vanaf wanneer begint en eindigt de dekking? 
Het contract treedt in werking op de in het verzekeringsattest vermelde datum en na betaling van de premie. Het contract is afgesloten voor 
de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd indien het niet werd opgezegd. Verzekerden die op pensioen gaan blijven verzekerd tot 
het einde van het  lopende verzekeringsjaar (vervaldag januari).

Hoe zeg ik mijn polis op? 
Een verzekeringscontract kunt u opzeggen door minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag in januari de VLVO een aangetekende 
opzegbrief te bezorgen. 
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Waar ben ik gedekt? 
 Voor de rechtsbijstand burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging, disciplinaire verdediging, burgerlijke verdediging: wereldwijd. 
 Voor alle andere waarborgen en waarborguitbreidingen is de dekking van toepassing op alle schadegevallen onder de bevoegdheid van 

de Belgische rechtbanken en het Belgisch recht.
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