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Publieke Sector – Verzekering Aansprakelijkheid
Politiezone

POLITIEZONE
Dit is een aanvulling op de algemene voorwaarden Publieke Sector Aansprakelijkheid en heft deze op enkel
voor zover het hiermee strijdig zou zijn.
HOOFDSTUK 1 -

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 1

VUURWAPENS

-

De dekking strekt zich uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekeringnemer kan oplopen voor
schade veroorzaakt door het aanwenden van vuurwapens die reglementair en tijdens de dienst door de
personeelsleden van de politiezone gebruikt worden.
Artikel 2

-

HONDENBRIGADE

De dekking strekt zich uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden van de politiezone
voor de schade veroorzaakt aan derden door de honden die toebehoren aan de politiezone, wanneer de
personeelsleden deze honden meenemen naar hun woonplaats buiten de diensturen voor zover de
politiezone niet beschikt over een kennel.
In kader van de dekking van dit artikel komt de maatschappij tussen in eerste rang. Dit houdt in dat de
maatschappij deze schade ten laste neemt en dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven,
in de mate dat het personeelslid van de politiezone een dergelijke verzekering heeft afgesloten, slechts
wordt aangesproken wanneer de gedekte bedragen binnen deze dekking zijn uitgeput.
Artikel 3

-

VERSTERKING

De dekking strekt zich uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekeringnemer kan oplopen
wegens de schade veroorzaakt door de personeelsleden van de politiezone, wanneer zij ingezet worden
tijdens een versterking in een andere politiezone.
Artikel 4

-

OPGEVORDERDE VOERTUIGEN

De dekking strekt zich uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekeringnemer kan oplopen voor
schade aan derden die voortvloeit uit het gebruik van een opgevorderd voertuig, indien aan volgende
cumulatieve voorwaarden is voldaan:
- de opvordering heeft tot gevolg dat de verplichte autoverzekering onderschreven voor dit voertuig
geschorst wordt
- geen enkel ander verzekeringscontract dat dit risico dekt, komt tussen
- de opvordering beantwoordt aan de wettelijke bepalingen die deze materie beheersen.
Wordt eveneens gedekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden van de politiezone voor de
schade aan het opgevorderd voertuig in de mate dat de eigenaar van het voertuig of zijn verzekeraar een
verhaal tegen de bestuurder hebben.
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2.

Publieke Sector – Verzekering Aansprakelijkheid
Politiezone
HOOFDSTUK 2 -

RECHTSBIJSTAND

Artikel 1

RECHTSBIJSTAND TOEGEKEND AAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEZONE

-

Overeenkomstig de geldende regelgeving is het begrip verzekerde in het kader van de waarborg
Rechtsbijstand uitgebreid tot de personeelsleden van de politiezone, de voormalige personeelsleden en de
rechthebbenden van de overleden personeelsleden.
Deze waarborg komt tussen in geval van aantasting van de fysieke of psychische integriteit van deze
verzekerden door een derde, waarbij letselschade, zaakschade of morele schade ontstaat.
Deze waarborg omvat zowel de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging overeenkomstig het artikel 52
van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en haar uitvoeringsbesluiten, als ook het verhaal
tegen de aansprakelijke derden, de insolvabiliteit van de aansprakelijke derde en de borgtocht.
Er wordt verduidelijkt dat het voormelde artikel voorziet dat de burgerlijke en/of strafrechtelijke verdediging
door de politiezone geweigerd kan worden onder meer in de gevallen van opzettelijke fout of van zware fout
in hoofde van het personeelslid, van louter morele schade opgelopen door deze laatste of wanneer de
feiten manifest geen verband houden met de uitoefening van zijn functies.
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3.

Als overheidsdienst of door de overheid gesubsidieerde instelling neemt u beslissingen die invloed hebben
op het algemeen belang. Maar ook de belangen van uw medewerkers en uw middelen moeten beschermd
worden.
AXA maakt het zich tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van de risico’s verbonden aan uw
activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw preventiepolitiek.
Wij helpen u bij:
• het anticiperen op de risico’s
• het beschermen en motiveren van uw personeel
• het beschermen van uw lokalen, voertuigen en werkmiddelen
• het beschermen van uw resultaten
• het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden
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