Bescherm uw eigen belangen !
Het beroep van directeur in het onderwijs is de laatste jaren sterk geëvolueerd.
Naast uw
pedagogische opdracht wordt u ook verondersteld een manager te zijn van uw school. Daarnaast
wordt van u verwacht dat u ook het sociale aspect van uw beroep niet uit het oog verliest.
Hoe uitgebreider uw takenpakket, hoe uitgebreider uw verantwoordelijkheden. Gevolg: de kans dat
u vroeg of laat wordt geconfronteerd met een dagvaarding, wordt met de dag groter.
DAS heeft voor u en uw collega’s - in samenspraak met VLVO/ODVB en verzekeringsmakelaar
Dellafaille & Co te Schoten - een gespecialiseerde rechtsbijstandspolis ontwikkeld. DAS is een volledig
onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar en is de grootste in België. DAS werkt hoofdzakelijk met
juridisch geschoolde medewerkers die heel goed weten hoe ze UW belangen moeten verdedigen.
Tachtig directeurs die lid zijn van VLVO/ODVB werden de voorbije 10 jaar geconfronteerd met een
situatie waarin ze zich juridisch dienden te verdedigen tegen ouders, werkgever of derden. Hiervoor
lieten zij zich bijstaan door DAS. De door DAS betaalde kostprijs voor de verdediging van één van
deze collega’s liep op tot meer dan 32.000 euro!
Bij het lidmaatschap bent u verzekerd van een TOP rechtsbijstandspolis in het kader van uw
beroepsactiviteiten, ook als uw aansprakelijkheidsverzekering die werd afgesloten via uw werkgever
niet tussenkomt!
Al een rechtsbijstandverzekering via uw schoolbestuur? Weet dan dat bij vergelijking van de polissen
blijkt dat
- het meestal niet ideaal is als een polis die onderhandeld en betaald wordt door uw
werkgever moet tussenkomen, vooral niet als er een conflict ontstaat tussen werkgever en
werknemer. Dit kan in hoofde van de verzekeraar een belangenconflict veroorzaken;
- in combinatiepolissen (bvb burgerlijke aansprakelijkheid (BA) + echtsbijstand) het bijna altijd
zo is dat een situatie die niet gedekt is in de hoofdwaarborg (meestal de BA) ook niet gedekt
zal zijn in de afdeling rechtsbijstand. En het zijn net die situaties waarin een persoonlijke
rechtsbijstandspolis onmisbaar is;
- arbeids- en sociaal recht in de meeste polissen niet gedekt is (wel bij DAS);
- de tussenkomsten bij DAS beduidend hoger liggen dan bij de meeste andere polissen.
Wenst u te genieten van deze excellente bescherming, dan volstaat het om lid te worden van VLVO.
Waarom nog wachten? Veel van uw collega’s gingen u al voor.

Hier vindt u voorbeelden van situaties die zich de voorbije jaren voordeden.

