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ALGEMEEN 

 

Clausule 1: 

Algemene clausule Defensiepersoneel of politiefunctionarissen 
In tegenstelling tot in de polisvoorwaarden van deze verzekering vermelde geldigheidsgebied, is 
er sprake van werelddekking. 
 
In tegenstelling tot wat in de polisvoorwaarden staat geldt dat als er ook een andere verzekering 
bestaat die de schade en/of kosten dekt wij geen vergoeding uitkeren. Dit geldt ook als de 
andere verzekering alleen dekking biedt als onze verzekering niet zou hebben bestaan 
 
Buitenlandse operaties: 
Onverminderd de strekking van de uitsluiting van het molestrisico/gewapend conflict is nader 
overeengekomen dat voor de Voorwaarden voor onderhavige verzekering niet als molest/ 
gewapend conflict zal worden aangemerkt activiteiten van verzekerde in het kader van 
“operaties” van internationale organisaties, waarvan Nederland deel uitmaakt (onder andere 
doch niet uitputtend NAVO, WEU, VN, Frontex) en/of welke de goedkeuring hebben van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal en/of het Kabinet.  
 
 

INBOEDELVERZEKERING 

Clausule 2: 

Clausule inboedelverzekering Defensiepersoneel of politiefunctionarissen 
In uitbreiding op hetgeen in de Voorwaarden van onderhavige verzekering is bepaald, geldt: 
In afwijking op wat in de polisvoorwaarden van deze inboedelverzekering is bepaald, geldt: dat 
de betreffende inboedel van verzekerde verzekerd is als deze inboedel zich bevindt in een kamer 
in een (politie/militaire)kazerne/defensieterrein of, doch niet uitputtend, hieraan gelijkgestelde 
verblijfsruimtes als een tent of –prefab op de base en/of compound in een uitzendgebied, een 
legeringssituatie aan boord van een Nederlands schip of onderzeeboot, alsmede een 
legeringskamer op een in Nederland gelegen (militaire-/politie) school en/of vergelijkbare door 
werkgever ter beschikking gestelde huisvesting ten tijde van oefening, uitzending en/of 
stationering/detachering..  
Het maximale verzekerde bedrag op deze locatie bedraagt € 10.000,- in totaal en is als volgt 
onderverdeeld: € 7.500,- privégoederen en € 2.500,- PGU. Dit bedrag is in het totaal verzekerde 
bedrag inbegrepen. 
 
Indien verzekerde ten tijde van de geldigheidsduur van onderhavige verzekering actief is als 
militair monitor, vallen diens privé- en militaire goederen binnen de inboedeldekking. De 
eventuele aanwezige goederen/inboedel van de verhuurder zijn uitgesloten van deze dekking. 
 
Om beroep te kunnen doen op de onderhavige inboedelverzekering in verband met 
vervreemding van privé spullen en/of PGU dan moet verzekerde een proces-verbaal van 
aangifte bij de Koninklijke Marechaussee of een andere bevoegde instantie ter plaatse kunnen 
overleggen.                  
               
Als uitsluitend het verzekerd bedrag van maximaal € 10.000,- is verzekerd en de inboedel zich 
bevindt op het woonadres van verzekerde, dan is er uitsluitend dekking als er geen andere 
verzekering van kracht is die hiervoor dekking geeft.               
 
 

DOORLOPENDE REISVERZEKERING 
Clausule 3: 

Risicovolle sporten/activiteiten defensiepersoneel of politiefunctionarissen: 
Onverminderd de strekking van de uitsluitingen in de Voorwaarden van onderhavige verzekering 
geldt dat indien het ongeval voortvloeit uit, dan wel op enigerlei wijze verband houdt met 
activiteiten in het kader van risicovolle sporten, grensverleggende activiteiten en/of 
beroepsmatige acties dan wel hieraan gelijkgestelde activiteiten er sprake is van 
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verzekeringsdekking mits deze activiteiten plaatsvinden tijdens beroepsmatige reizen. Tijdens 
niet beroepsmatige reizen zijn de in de polisvoorwaarden genoemde uitsluitingen van kracht. 
 

Clausule 4: 

Clausule doorlopende reisverzekering zaken-/dienstreis algemeen defensiepersoneel of 

politiefunctionarissen 
Clausuletekst: 
In uitbreiding op de polisvoorwaarden is bepaald dat de dekking van deze rubriek, naast de 
dekking voor vakantiereizen vanuit Nederland, eveneens van kracht voor zaken-/dienstreizen 
vanuit Nederland met buitenlandse bestemming.                         
 
Om beroep te kunnen doen op de onderhavige inboedelverzekering in verband met 
vervreemding van privé spullen en/of PGU dan moet verzekerde een proces-verbaal van 
aangifte bij de Koninklijke Marechaussee of een andere bevoegde instantie ter plaatse kunnen 
overleggen.                  
 

Clausule 5: 

Clausule doorlopende reisverzekering; 185 dagen defensiepersoneel of 

politiefunctionarissen 
Clausuletekst: 
In uitbreiding op de polisvoorwaarden is bepaald dat de dekking van deze rubriek, naast de 
dekking voor vakantiereizen vanuit Nederland, eveneens van kracht voor zaken-/dienstreizen 
vanuit Nederland met buitenlandse bestemming.                         
Geldigheidsduur 
Alle zaken-/dienstreizen voor zover deze niet langer duren dan een aaneengesloten periode van 
185 dagen (detacheren). 
Alle vakantiereizen, voor zover deze niet langer duren dan een aaneengesloten periode van 60 
dagen. 
 

Clausule 6: 

Clausule doorlopende reisverzekering; 365 dagen defensiepersoneel of 

politiefunctionarissen 
Clausuletekst: 
In uitbreiding op de polisvoorwaarden is bepaald dat de dekking van deze rubriek, naast de 
dekking voor vakantiereizen vanuit Nederland, eveneens van kracht voor zaken-/dienstreizen 
vanuit Nederland met buitenlandse bestemming.                         
Geldigheidsduur 
Alle zaken-/dienstreizen voor zover deze niet langer duren dan een aaneengesloten periode van 
365 dagen (detacheren). 
Alle vakantiereizen, voor zover deze niet langer duren dan een aaneengesloten periode van 60 
dagen. 
 

Clausule 7: 

Clausule “Omkeerclausule” defensiepersoneel of politiefunctionarissen 
Clausuletekst: 
Gedurende de periode dat de verzekerde is gestationeerd of gedetacheerd in het buitenland 
geldt dat, waar in de Voorwaarden “Nederland” staat, dient te worden gelezen “Het land waar 
verzekerde is gestationeerd/gedetacheerd”. Bovendien wordt tijdens deze periode onder 
“buitenland” niet verstaan het land waar de verzekerde is gestationeerd/gedetacheerd. 
 

Clausule 8: 

Repatriëring-service (behorend bij Omkeerclausule) defensiepersoneel of 

politiefunctionarissen 
Dekking: 
Als een verzekerde in het kader van vervulling van een dienstopdracht gestationeerd en/of 
gedetacheerd is in het buitenland (Omkeerclausule) dan heeft verzekerde aanspraak op de 
navolgende dekking: 
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In geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een bloed- of aanverwant in de 2e  
graad van het betreffende lid, zorgt Noordhollandsche van 1816 voor repatriëring van betrokkene 
volgens de normen, voorwaarden en condities van de doorlopende reisverzekering met als 
voorwaarde dat de kosten niet worden vergoed door het Ministerie van Defensie of het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, dan wel ten laste kunnen worden gebracht van een door verzekerde 
afgesloten reisverzekering, of enige andere regeling met een andere verzekeraar, aangegaan 
door diens vakbondsvereniging (zoals onder andere VBM|NOV, BBTV, ACOM, ODB, AFMP, 
ACP, ANPV, NPB, VMHP). 
 
Verder geldt dat: 
Gedurende de periode waarin een verzekerde in het kader van een dienstopdracht is 
gedetacheerd of gestationeerd in het buitenland, voorziet deze verzekering tevens in de 
navolgende dekking:  
Verzekerd zijn de - in overleg met en na goedkeuring van de NH1816 Alarmcentrale gemaakte 
kosten, welke gepaard gaan met een tijdelijke terugkeer van de verzekerde(n) naar Nederland 
i.v.m. een onvoorziene bijzondere omstandigheid waardoor terugkeer van verzekerde 
redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is: 
Door verzekeraar wordt per verzekerde ter beschikking gesteld: 

 een treinbiljet, voor zover de totale reis korter duurt dan 12 uur; 

 een vliegticket indien de totale reis langer duurt dan 12 uur;  
teneinde het woonadres van verzekerde in Nederland te bereiken. 
De hiervoor genoemde reisbescheiden zullen betrekking hebben op zowel de heen- als 
terugreis;  
Daarnaast vergoed verzekeraar de andere in het kader van de tijdelijke terugkeer noodzakelijke 
kosten, tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis.  
Vergoeding van deze kosten vindt uitsluitend plaats voor zover: 

 deze niet reeds worden vergoed door het Ministerie van Defensie; 

 het Ministerie van Defensie toestemming heeft verleend voor de tijdelijke terugkeer naar 
Nederland; 

 deze niet ten laste kunnen worden gebracht van een andere verzekering, ongeacht 
wanneer deze is afgesloten, of enige andere regeling. 

 

Clausule 9: 

Clausule vliegendpersoneel 
Onverminderd de strekking van de uitsluitingen in de Voorwaarden van onderhavige verzekering 
geldt dat indien het ongeval voortvloeit uit, dan wel op enigerlei wijze verband houdt met 
activiteiten in het kader van ten tijde van het ongeval beroepsmatig actief zijn als vliegend 
personeel, er sprake is van dekking conform de geldende Voorwaarden 
 
 

Clausule 10: 

Clausule Collectieve verplaatsing per luchtvervoer / grootschalig conflict 

defensiepersoneel of politiefunctionarissen  
Bij collectieve, eenheidsgewijze verplaatsing per luchtvervoer van en naar een operatiegebied 
als vermeld in de algemene clausule 1 en/of bij geweldsescalatie de totale base/compound 
betreffend als vermeld in de algemene clausule 1 is er geen dekking onder rubriek B 
Bij collectieve, eenheidsgewijze verplaatsing per luchtvervoer binnen een operatiegebied als 
vermeld in de algemene clausule 1 geldt als dekking onder rubriek B de basisuitkering, dus 
zonder cumulatie. Het maximale uitkeringsbedrag bedraagt bij een dergelijk evenement 
475.000,- euro per evenement. Indien het aantal getroffen verzekerden bij een collectieve 
verplaatsing en/of geweldsescalatie de totale base/compound betreffend zodanig is dat het 
maximale uitkeringsbedrag van 475.000,- euro per evenement wordt overschreden dan wordt er 
per getroffen verzekerde voor rubriek B een pro rato uitkering verstrekt. 
Base: 
Een verdedigd/verdedigbaar airbase/vliegveld inclusief kampement/verblijf voor 
militairen/defensiemedewerkers. 
Compound: 
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Een verdedigd/verdedigbaar kampement/verblijf voor militairen / defensiemedewerkers / 
politiefunctionarissen, waarbij het aantal gelegerde militairen / defensiemedewerkers / 
politiefunctionarissen varieert van 200 tot meer dan 1.000 personen. 
Operatiegebied: 
Het operatiegebied is het inzetgebied van militaire eenheden politiefunctionarissen en/of 
middelen. Het operatiegebied omvat landen, delen van landen, zeeën, delen van zeeën en 
daartoe behorende luchtruim(en). 
Het operatiegebied wordt vastgesteld door bevoegde autoriteit(en) in deze de VN, NAVO, WEU, 
Frontex, regeringen en eventueel een coalitie van de Willing, d.w.z. een groep van landen en de 
betreffende regeringen.                                                   
 

Clausule 11 

Onverwachte oproep defensiepersoneel of politiefunctionarissen 
Als aanvulling op de in de polisvoorwaarden onder – omvang van de dekking – genoemde 
onzekere gebeurtenissen worden toegevoegd als onzekere gebeurtenis: 

- het plotseling onverwacht opgeroepen worden en moeten deelnemen van verzekerde 
aan een buitenlandse operatie en/of het plotseling later huiswaarts keren van verzekerde 
van deelname aan een buitenlandse operatie. 

- het plotseling onverwacht opgeroepen worden en moeten deelnemen van verzekerde 
aan een oefening en/of uitzending in het kader van een militaire of Politie/Frontex missie/ 
operatie. 

 

Clausule 12: 

Clausule Rechtsbijstand 
Uitsluiting arbeidsrecht (geldt alleen voor de persoon die beroepsmilitair/politiefunctionaris is), 
sociaal zekerheidsrecht en pensioenrecht 
In afwijking van het bepaalde in de algemene en bijzondere polisvoorwaarden die op deze 
verzekering van toepassing zijn, geeft deze verzekering geen aanspraak op rechtsbijstand in 
geschillen die betrekking hebben op: 
a. ambtenarenrecht; 
b. arbeidsrecht; 
c. sociaal zekerheidsrecht, voor zover het geschillen betreft waarin verzekerde betrokken is 
in zijn hoedanigheid als (defensie)ambtenaar/werknemer; 
d. pensioenrecht. 
 
Uitbreiding verzekeringsgebied 
a. In aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in de algemene en bijzondere 
polisvoorwaarden die op deze verzekering van toepassing zijn, wordt rechtsbijstand 
verleend in de gehele wereld bij verhaal van schade als gevolg van een onrechtmatige 
daad op een daarvoor aansprakelijke derde, of in strafzaken of tuchtrechtelijke zaken. 
b. Indien de hiervoor onder a. bedoelde rechtsbijstand wordt verleend buiten Europa of de 
landen rond de Middellandse Zee, gelden de navolgende bepalingen: 
- in afwijking van artikel 3 van de bijzondere polisvoorwaarden geldt een franchise 
(minimum belang) van € 450,-; 
- in afwijking van het bepaalde in artikel 5 sub b van de bijzondere polisvoorwaarden 
inzake het kostenmaximum worden de externe kosten in de hiervoor onder a genoemde gevallen 
vergoed tot ten hoogste € 5.000,-. 
 

Clausule 15: 

Marineclausule 
Op de doorlopende reisverzekering binnen het DAP is tevens de aanvullende dekking 
“Marineclausule” van kracht op de annuleringsverzekering. De kosten van noodzakelijk 
annuleren worden ook vergoed als er sprake is van: 

 Met vertraging arriveren van het schip van verzekerde (minimaal 24 uur) in geplande 
haven; 

 Wijziging van de route van het schip van verzekerde; 
 Overplaatsing binnen Defensie van verzekerde; 
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 Het op verzoek van defensie verplicht moeten volgen van een cursus/opleiding door 
verzekerde; 

 Intrekken van het verlof van verzekerde door de bevoegde instantie bij Defensie;  
 Het onverwacht moeten deelnemen aan een zeereis/oefening/uitzending op last van de 

bevoegde instantie bij Defensie. 
  
De “Marineclausule“ geldt ook als u conform de polisvoorwaarden  samenwonend bent en uw 
partner is meeverzekerd op de reisverzekering of als u een gezinsdekking hebt afgesloten voor 
uw gezinsleden.   
  
Een annulering dient vergezeld te gaan met de door verzekeraar op te vragen documenten. 
Verder geldt dat vergoeding van deze kosten alleen plaats vindt voor zover: 

 Deze niet reeds worden vergoed door het Ministerie van Defensie; 

 Deze niet ten laste kunnen worden gebracht van een andere verzekering, ongeacht 
wanneer deze is afgesloten, of enige andere regeling. 

 


