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Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale 
voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 
AV Prov Ant. zie® 

VERZEKERINGSNEMER 

TUSSENPERSOON 

APB PROVINCIAAL ONDERWIJS 
ANTWERPEN 
Boomgaardstraat, 22 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

AON bvba (BXL) 
Telecomlaan, 5/7 
1831 DI~GEM 

VERZEKERD RISICO Schoolverzekering - Burgerlijke aansprakelijkheid 
en lichamelijke ongevallen: de onderwijs
instellingen van het schoolbestuur APB POA 

VERVALDAG 

AANVANGSDATUM 

PREMIE OP 
VERVALDAG 

01 september 

01 januari 2016 

Opgemaakt in tweevoud te Hasselt op 14 oktober 2015. 

Voor Ethias De verzekeringsnemer 
Voor het Directiecomité 

Gerd Van den Broeck K. Germeys 
Dienstverantwoordelijke Directeur APB Provinciaal Onderwijs 
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VERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN 

SPECI· ALE VOORWAARDEN 

• as 

Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en 
schaffen ze af in de mate waarin zij hiermee tegenstrijdig zijn. 
Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte 
van de speciale en algemene voorwaarden. 

VERZEKERDE INSTELLINGEN 

Instelling 

- Provinciaal Instituut PIVA 
- Provinciaal Instituut 

Sint- Gadelieve 
(+ Provinciale Middenschool) 

- Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek 
(+ PTS Centrum Leren en werken 
+ Provinciale Middenschool) 

- Provinciaal Instituut voor Technisch 
Onderwijs Stabroek (PITO) 
(+ Provinciale Middenschool) 

- centrum voor Volwassenenonderwijs 
Provincie Antwerpen (CVO) 

Polisnummer 

45.347.702 
45.347.710 

45.347.713 

45.347.719 

45.347.721 

Ook de administratie van APB POA (stafdienst en andere niet-gesubsidieerde 
administratieve personeelsleden) wordt onder deze polis mee gedekt. 

VERZEKERDE ACTIVITEIT 

De verzekerde activiteit zijn de schoolactiviteiten, binnen en buiten de 
schoolmuren, met inbegrip van onder meer de deliberaties en het verkeers
toezicht, het normale traject heen en terug van de woon- of verblijfplaats 
naar de plaats van de schoolactiviteit, ongeacht of zij plaatsvinden 
tijdens of buiten de schooluren of schooldagen, in België of in het buiten 
land. 
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DOEL EN OMVANG VAN DE VERLEENDE WAARBORGEN 

s 

1. Burgerlijke aansprakelijkheid: De algemene burgerlijke aansprakelijkheid 
die ten laste gelegd kan worden van de personen vermeld in artikel 
1 AV, voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de school-
activiteit alsook op de schoolweg. 

2. Rechtsbijstand: De burgerrechtelijke verdediging, strafrechtelijke 
verdediging, borgstelling, burgerlijk verhaal van de verzekerinsnemer 
en de verzekerden, alsook een dekking onvermogen van derden, artt. 
14 t/m 20AV. 

3. Lichamelijke ongevallen: overkomen tijdens de schoolactiviteit en op 
de schoolweg. Deze waarborg is van toepassing op de leerlingen die 
deelnemen aan de schoolactiviteiten en voor de leerlingen op de weg 
van de woon- of verblijfplaats naar de school of de plaats van de 
schoolactiviteit (ook stageplaats) en terug, voor de aangestelden 
die niet van het wettelijk systeem van de arbeidsongevallenverzekering 
kunnen genieten en de personen die onbezoldigd meewerken aan de 
organisatie van schoolactiviteiten (zoals de oudervereniging, de school 
raad, de opendeurdag, vrijwilligers) en die niet van het wettelijk 
systeem van de arbeidsongevallenverzekering kunnen genieten. Artt. 19 
t/rn 24 AV. 

VERLEENDE WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN 

Verleende waarborgen 

- lichamelijke schade en de hieruit 
volgende immateriële schade (per 
schadegeval) 

- materiële schade en de hieruit 
volgende immateriële schade (per 
schadegeval) 

- schade aan toevertrouwde goederen 
(per schadegeval) 

- schade aan roerende goederen waarvoor 
de school bewaarnemer is (per 
schadegeval) 

- schade aan bij gelegenheid in gebruik 
genomen gebouwen met hun inhoud 
(per schadegeval) 

- Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 
(per schadegeval) 

- burgerlijke aansprakelijkheid na levering 
lichamelijke schade, materiële schade en 
immateriële gevolgschade vermengd 
(per schadegeval en per verzekeringsjaar) 

- zuiver immateriële schade (per schadegeval) 
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Verzekerde bedragen 

12.500.000,00 EUR 

5.000.000,00 EUR 

7 5 .. 0 0 0 I 0 0 EUR 

250.000,00 EUR 

250.000,00 EUR 
250.000,00 EUR 

1 .250 . 000,00 EUR 
250.000,00 EUR 
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Afdeling B - Rechtsbijstand 

- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval) 
- borgstelling (per schadegeval) 

extracontractueel burgerlijk verhaal 
(per schadegeval) 

- onvermogen van derden (per schadegeval) 

Afdeling C - Lichamelijke ongevallen 

1. behandelings- en begrafeniskosten 
- in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen 

medische kosten tot 

- tandprothese 
maximurn per ongeval 
maximurn per tand 

- brilschade 
montuur tot 
glazen 

- vervoerkosten van het slachtoffer 
- begrafeniskosten 

kinderen vanaf 5 jaar 
kinderen jonger dan 5 jaar 

- niet in de nomenclatuur van het RIZIV 
opgenomen kosten tot 

- opzoekings- en repatriëringskasten tot 

2 . vaste vergoedingen 
- overlijden (per slachtoffer) 
- blijvende invaliditeit (per slachtoffer) 
- tijdelijke ongeschiktheid (per dag} 

BI J ZONDERE BEPALING{EN) 

50.000,00 EUR 
50 . 000,00 EUR 
50.000,00 EUR 

50.000,00 EUR 

200 % 

van het tarief 

2.000,00 EUR 
500,00 EUR 

150,00 EUR 
integrale terugbetaling 
barema arbeidsongevallen 

2.500,00 EUR 
8.500,00 EUR 

500,00 EUR 
2.500,00 EUR 

12.500,00 EUR 
25.000,00 EUR 

25,00 EUR 

1. Zo een binnen de verzekerde activiteiten gewaarborgd schadegeval onder 
toepassing van de wet van 3 juli 2005 valt, is, in afwijking van 
eventuele tegenstrijdige bepalingen opgenomen in onderhavige polis, de 
verzekeringsnemer gewaarborgd conform de voorwaarden bepaald in het KB 
van 19 december 2006 (BS. 22 december 2006). De uitsluitingen 
opgenomen in artikel 5 van dit KB zijn integraal van toepassing. 

2. De schade te wijten aan alle oprichtings-, verbouwings- of afbraak
werken van gebouwen of bouwwerken, aan alle berekeningen van 
stevigheid en weerstand, aan het opmaken van plannen, lastenkohieren 
en andere technische documenten betreffende de uitvoering van werken 
is gedekt. deze werken dienen plaats te vinden in het· kader van de 
lesactiviteiten en mogen de constructie van het gebouw niet in het 
gedrang brengen. 
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3. De waarborgen van onderhavige overeenkomst worden verleend voor het 
gehele schoolleven, intra en extra rouros (alle activiteiten die deel 
uitmaken van het school- of buitenschoolse leven en binnen de 
openbare instellingen in de ruime zin van het woord, met inbegrip van 
reizen in België en in het buitenland, wandelinge, bezoeken, deelname 
aan sociaal-culturele of sportieve activiteiten, bals, fancy fairs, 
excursies, bosklassen, sneeuwklassen, etc. die worden georganiseerd 
met het akkoord van de schoolinstellingen en de verzekerde openbare 
instellingen), tijdens en na de klasuren, zelfs gedurende verlofdagen 
en vakanties in België of in het buitenland. 

Dit op voorwaarde dat deze activiteiten zich afspelen onder de 
bescherming van de bevoegde schoolautoriteit of onder bescherming 
van de openbare instelling. Ook de deliberaties en het verkeersteezicht 
vallen onder deze definitie. 

Reizen in België en in het buitenland (met inbegrip van wintersporten) 
zijn automatisch verzekerd zonder voorafgaandelijke aangfite en zonder 
bijpremie. 

4. In afwijking van artikel 45 verzaakt Ethias aan haar recht van opzeg 
van de overeenkomst na schadegeval. 

5. De verzekering is uitgebreid tot de ongevallen wqaarvan de verzekerden 
het slachtoffer kunnen zijn, ter gelegenheid van culturele activiteiten 1 

ontspannings- en sportactiviteiten (trainingen en schoolcompetities 
inbegrepen) die door de verzekeringsnemer, het APB POA, de provinciale 
scholen of derden georganiseerd worden. Dit voor zover de personeels 
leden geen beroep kunnen doen op het regime van de arbeidsongevallen
verzekering. 

Activiteiten die worden georganiseerd door derden geven slechts 
aanleiding tot dekking indein het slachtoffer van he.t ongeval of één 
van de slachtoffers de verzekeringsnemer, het APB POA of één of 
meerdere provinciale scholen vertegenwoordigde of zou vertegenwoordigen 
op de activiteit. 

De verzekering is uitgebreid tot de ongevallen die kunnen gebeuren in 
de kleedkamers en in de andere gebruikte lokalen en strekt zich onder 
meer uit, volgens de criteria van toepassing voor de arbeidsongevallen, 
tot de ongevallen die kunnen gebeuren op de weg heen en terug, d.w.z.
tussen de woon-of verblijfplaats van de verzekerde personen en de 
plaats waar de verzekerde activieit plaatsvindt. 

De notie van ongeval wordt geïnterpreteerd zoals gedefinieerd in 
artikel 22 AV. 

6. De dekking is eveneens uitgebreid tot de ongevallen waarvan de 
verzekerden het slachtoffer kunnen worden naar aanleiding van het 
organiseren of deelnemen aan evenementen zoals studiedagen, conferenties 
recepties, opendeurdagen, handels- of jaarbeurzen, tentoonstellingen, 
toernooien, optochten en soortgelijke manifestaties en de daarmee 
gepaard gaande voorbereidende en bijkomende werkzaamheden in eigen 
gebouw of elders. Dit voor zover deze personeelsleden geen beroep 
kunnen doen op het regime van de arbeidsongevallenverzekering . 
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Door derden georganiseerde activiteiten Z1Jn slechts gedekt indien het 
slachtoffer de verzekeringsnemer of één of meerdere provinciale 
scholen vertegenwoordigde of zou vertegenwoordigen tijdens deze 
activiteiten. 

De verzekering is uitgebreid tot de ongevallen die kunnen gebeuren 
in de cafetaria's en in de andere gebruikte lokalen/ en strekt zich 
onder meer uit 1 volgens de criteria van toepassing voor de 
arbeidsongevallen/ tot de ongevallen die kunnen gebeuren op de weg 
heen en terug 1 d.w.z. tussen de woon- of verblijfplaats van de 
verzekerde personen en de plaats waar de verzekerde activiteit plaat~ 

vindt. 

7. Bij een lichamelijk ongeval overkomen aan een begunstigde van de 
wettelijke dekking betaalt de verzekeraar aan de samenwonende 
partner dezelfde vergoedingen uit als waar een echtgenoot recht op heeft 

Indien deze samenwonende partner echter eveneens in een andere 
hoedanigheid (bv. broer/ zus, ouders/ etc.) begunstigde van de 
wettelijke dekking is 1 blijft de tegemoetkoming van de verzekeraar 
beperkt tot de betaling van het verschil tussen deze vergoeding en die 
voor een echtgenoot. 

Onder samenwonende partner wordt verstaan: 
- de wettelijk samenwonende zoals bedoeld in artikel 1.478 .van het 

burgerlijk wetboeki 
- bij ontstentenis van een echtgenoot of wettelijk samenwonender de 

samenwonende partner 1 al dan niet van hetzelfde geslacht, die met de 
begunstigde van de wettelijke dekking leeft en een huishouden vormt. 
Een bewijs van domiciliëring voorafgaand aan het ongeval uitgereikt 
door het gemeentebestuur moet worden voorgelegd. 

8. Worden als derden beschouwd in deze overeenkomst: alle natuurlijke 
en rechtspersonen andere dan de verzekerden. De verzekerden worden 
onderling als derden beschouwd (cross-liability). Wij verwijzen 
hierbij naar de AVr hoofdstuk Definities, nummer 7. 

VERKLARINGEN 

De waarborgen 11 extracontractueel burgerlijk verhaal 11 en 11 onvermogen 
van derden 11 (rechtsbijstand) zijn ook verleend aan het schoolpersoneel 
als het verhaal uitoefent tegen een personeelslid of een leerling 
ingeval een gewelddaad waarvan het personeel rechtstreeks slachtoffer 
zou zijn en die rechtstreeks verband houdt met de uitoefening van de 
beroepsactiviteit. 

Blijven uitgesloten van deze waarborgen/ de vorderingen van het 
schoolpersoneel tegen een personeelslid of leerling: 

· met betrekking tot lichamelijke schade waarvoor het personeelslid 
aanspraak kan maken krachtens de arbeidsongevallenverzekeringi 

- voortvloeiend uit schade ingevolge verbale agressie/ bedreigingen, 
pesterijen, spot/ laster en smaadi 
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- voortvloeiend uit schade ingevolge deelname van het personeel aan 
uitdagingen, weddenschappen, vechtpartijen, provocaties en roekeloze 
daden. 

PREMIE 

Deze verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een forfaitaire 
jaarpremie van 31.308.66 EUR, te verhogen met 9,25% taksen indien de 
verzekeringsnemer eraan onderworpen is. 

Bij de berekening van deze forfaitaire jaarpremie werd rekening gehouden 
met volgende individuele jaarpremies: 

- per leerkracht, aangestelde of gelijkgestelde (dagonderwijs-voltijds): 
0,80 EUR; 

- per leerling of gelijkgestelde (dagonderwijs - voltijds): 
5,00 EUR; 

- per jaar uur (volwassenen - en avondonderwijs - niet voltijds) 
1,35 EUR; 

De vrijwillige medewerkers aangesteld door de verzekeringsnemer zijn 
automatisch mee verzekerd, zonder bijkomende meerpremie. 

Ook de administratie van APB POA (stafdienst en andere niet-gesubsidieerde 
administratieve personeelsleden) wordt onder deze polis mee gedekt, zonder 
bijkomende meerpremie. 

De totale forfaitaire jaarpremie zal uitsluitend herzien worden wanneer 
er een variatie van 20% optreedt in het aantal verzekerden zoals opgegeven 
in het bestek. De premievoeten worden .. echter gegarandeerd gedurende de 
gehele duurtijd van de polis. 
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