
Stel, je wordt vanwege je werk bij de Politie bedreigd en/of het slachtoffer van  

vernielingen, waardoor je misschien zelfs moet verhuizen of schade lijdt aan je  

bezittingen. Waar verhaal je dan de schade die niet door eventuele daders,  

de werkgever of andere instanties wordt vergoed? Je kunt een aanvraag tot 

(gedeeltelijke) vergoeding indienen bij de Stichting Waarborgfonds Politie. 

De SWP is bedoeld voor politiemensen die, als gevolg van hun beroep, buiten hun 

schuld om schade lijden die ze op geen andere manier vergoed kunnen krijgen.  

Een uiterste vangnet.

Schadevergoeding aan individuele politiemensen 

De Stichting Waarborgfonds Politie bestaat sinds 2010. De oprichting was afgesproken in de 
cao 2005-2007. Het fonds verstrekt schadevergoedingen aan individuele politiemensen als die 
schade:

•  het gevolg is van een dienstongeval of de dienstuitoefening;
•   niet op een andere grond wordt vergoed en dat sociaal-maatschappelijk onaanvaardbaar is. 

SWP is een vangnetvoorziening 

De SWP is een vangnetvoorziening. Dit betekent dat je er alleen een beroep op kunt doen als je:
•  de geleden schade niet of maar gedeeltelijk kunt verhalen;
•  de volledige schade niet kunt verhalen binnen rechts positieregelingen en verzekeringen die 

de politie-eenheid en jijzelf daarvoor hebben afgesloten.

Anders gezegd, kijk eerst wat er mogelijk is binnen de geldende regelingen en afspraken bij je 
eenheid en je eigen verzekering. Wend je pas daarna eventueel tot het waarborgfonds.

Alle informatie op het intranet van de Nationale Politie

Alle informatie over het waarborgfonds is via het intranet beschikbaar.  
Zoek op ‘‘stichting waarborgfonds’ of ‘swp’. De Stichting Waarborgfonds Politie kent een 
reglement. Daarin staat wanneer je in aanmerking kunt komen voor een tegemoet koming en 
welke weg je hiervoor moet bewandelen. Via deze weg kun je eenvoudig een aanvraag voor 
schadevergoeding indienen.

Contact

Het secretariaat van de SWP is belegd bij het CAOP in Den Haag:
Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Lange Voorhout 9-13, 2514 EA Den Haag 

“Anders gezegd,  
kijk eerst wat er mogelijk is 

binnen de geldende regelingen 
en afspraken bij je eenheid en 
je eigen verzekering. Wend je 
pas daarna eventueel tot het 

waarborgfonds.”

Vergoeding voor 
schade die je nergens  

vergoed krijgt

Uitsluitingen

Je kunt aanvragen indienen voor incidenten 
die zich op of na 25 november 2005 hebben 
voorgedaan. Het waarborgfonds hanteert wel 
een aantal uitsluitingen, om principiële, maar 
ook om budgettaire redenen.  
Belangrijke uitsluitingen zijn bijvoorbeeld:

•  gemist carrièreperspectief
•  gemiste onregelmatigheidstoeslag
•  verminderde zelfwerkzaamheid

 
Krijg je als politiemedewerker een onbedoelde 
rem op je inkomsten, dan is er eerder een  
mogelijke rol weggelegd voor je werkgever dan 
voor de SWP. Dat geldt bijvoorbeeld voor een 
ME’er die geen MEdiensten meer kan draaien en 
daardoor zijn toeslag mist of voor iemand die 
door een incident een verwachte promotie mis-
loopt. Lijd je schade door eigen onacht zaamheid, 
dan is de kans op een vergoeding van het 
 waarborgfonds eveneens klein. 

Als de SWP je aanvraag afwijst of niet ontvankelijk 
verklaart en je het hier niet mee eens bent, is er 
altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken. 


