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De ondergetekenden:

I   de in Bijlage A bij deze overeenkomst 
vermelde rechtspersonen alsmede de overige in 
Bijlage A genoemde organen, ten deze krachtens 
volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
Stichting Nederlands Politie Instituut, gevestigd 
te Den Haag, Nassaulaan 9, op haar beurt 
vertegenwoordigd door haar directeur,
 
II  de Stichting Nederlands Politie Instituut, ten 
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
directeur, 

Partijen I en II tezamen, hierna ook te noemen: 
Verzekeringnemers, en Partij II hierna ook te 
noemen: het NPI, 

en

III Winterthur Schweizerische Versicherungsgesell-
schaft, Naamloze Vennootschap naar Zwitsers 
recht, gevestigd te Winterthur Zwitserland, in 
Nederland handelende en optredende onder de 
naam Winterthur Schadeverzekering Maatschappij, 
kantoor houdende te Amsterdam aan de Prinses 
Irenestraat 33, hierna te noemen de 
maatschappij, 

OVERWEGENDE,

a. dat naar aanleiding van artikel 54a Besluit 
Algemene Rechtspositie Politie (BARP) de 
Nederlandse politie een collectieve
dienstongevallenverzekering voor haar 
werknemers wenst af te sluiten;
 
b. dat het huidige dienstongevallenverzekerings-
contract dat de Nederlandse politie in 1997 
heeft afgesloten per 1 januari 2002 afloopt;
 
c. dat naar aanleiding van de eind 2001 
gevoerde Europese aanbestedingsprocedure de 
offerte van Winterthur Schadeverzekering 
Maatschappij d.d. 19 oktober 2001 geldt als de
economisch meest voordelige aanbieding;
 
d. dat het NPI door de overige 
Verzekeringnemers is gemachtigd de Europese 
aanbestedingsprocedure te voeren en 
vervolgens ook namens deze Verzekeringnemers 
het contract met de maatschappij te sluiten,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS 
VOLGT:

1

1 Onder een ongeval wordt verstaan: 
Een plotseling onverwacht van buiten komende 
inwerking van geweld op het lichaam, die 
rechtstreeks lichamelijk letsel toebrengt, dat 
geneeskundig is vast te stellen.

2. Onder ongeval wordt ook verstaan:

2.1 infectie, bloedvergiftiging en andere ziekten, 
veroorzaakt door het binnendringen van 
ziektekiemen in letsel, ontstaan door een door 
deze verzekering gedekt ongeval;

2.2 besmetting door een ziektekiemen bevattende 
stof, veroorzaakt door een onvrijwillige val in die 
stof;

2.3 acute vergiftiging, door het onvrijwillig 
binnenkrijgen van gasvormige, vloeibare of vaste 
stoffen met uitzondering van genees- en 
genotmiddelen;

2.4 inwendig letsel veroorzaakt door het 
ongewild in het lichaam geraken van stoffen en 
voorwerpen;

2.5 zonnesteek, bevriezing, verdrinking en 
verstikking;

2.6 verhongering, verdorsting, uitputting en 
zonnebrand als gevolg van een geÏsoleerd raken 
door een noodsituatie zoals schipbreuk, 
noodlanding, instorting of watersnood;

2.7 complicaties en verergeringen uitsluitend als 
gevolg van een door een ongeval noodzakelijk 
geworden eerste hulpverlening of medische 
behandeling.

3. Begunstiging:        
Bij overlijden wordt uitgekeerd aan de weduwe 
/ weduwnaar / partner van de verzekerde van 
wie de overleden ambtenaar niet duurzaam 
gescheiden leefde. Bij ontstentenis van een 
weduwe of weduwnaar of partner van wie de 
overledene niet duurzaam gescheiden leefde, 
geschiedt de uitkering bedoeld in het tweede 

lid, ten behoeve van de minderjarige kinderen. 
Onder kinderen in de zin van dit artikel worden 
verstaan natuurlijke kinderen en kinderen 
waarover de overledene de pleegouderlijke 
zorg droeg. Onder pleegouderlijke zorg wordt 
verstaan de zorg voor het onderhoud en de 
opvoeding van het kind als was het een eigen 
kind, onafhankelijk van enige verplichting 
daartoe of van het genieten van een 
vergoeding daarvoor.
Onder partner wordt verstaan de ongehuwde 
persoon met wie de ongehuwde verzekerde 
een gezamenlijke huishouding voert, met 
inachtneming van het volgende:
- de verzekerde en de partner zijn geen bloed- 
  of aanverwanten in rechte lijn van elkaar
- er is sprake van ÈÈn partner 
- er is aantoonbaar gedurende tenminste een 
  half jaar een gezamenlijke huishouding 
  gevoerd of de verzekerde beschikt over een 
  notarieel verleden samenlevingscontract, 
  inhoudende (enige) vermogensrechtelijke   
  aangelegenheden.
  Bij blijvende invaliditeit wordt uitgekeerd 
  aan de getroffene zelf.   

4. Woon-werkverkeer: 
Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het 
gaan naar het werkadres van dat moment en 
het terugkeren naar het woonadres van dat 
moment, waarbij de reis niet langer wordt 
onderbroken dan noodzakelijk geboden door 
het verkeer of zodanig lang onderbroken om 
andere redenen dat niet meer kan worden 
gesproken van bedoeld gaan of terugkeren, dit 
ter beoordeling in overleg tussen de 
maatschappij en de korpsleiding, waarbij bij 
ontbreken van een eensluidend oordeel het 
oordeel van de korpsleiding de doorslag geeft.   

5. Verzekerden 
Verzekerden zijn alle medewerkers vallende 
onder het Besluit Algemene Rechtspositie 
Politie. Deze verzekering dient ter dekking van
aanspraken van politieambtenaren in het kader 
van art 54a. van het Besluit Algemene 
Rechtspositie Politie.

Begrippen
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2
Onderwerp van de 
overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst betreft de collectieve 
dienstongevallenverzekering voor werknemers in 
dienst van Verzekeringnemers en dient ter 
dekking van aanspraken van deze werknemers 
op grond van het Besluit Algemene 
Rechtspositie Politie (BARP). De Bijlage bij deze 
overeenkomst maakt deel uit van de 
overeenkomst.

2.2 De totale uitkering voor ÈÈn gebeurtenis 
blijft beperkt tot een bedrag van S 4.537.803,- 
(� 10.000.000,-) netto. 

2.3 De verzekering is uitsluitend van kracht voor 
gebeurtenissen ontstaan tijdens de uitoefening 
van de functie, waaronder begrepen alle 
politieactiviteiten, inclusief alle woon-
werkverkeer. Het oordeel van de korpsleiding in 
het kader van toepassing van art. 54a. BARP is 
daarbij bepalend voor de vraag of er op het 
moment van de gebeurtenis sprake is van 
uitoefening van de functie dan wel woon-
werkverkeer.

3
Beperkingen De maatschappij verleent geen uitkering voor 

ongevallen veroorzaakt:

1. door of in verband met bedwelmende, 
verdovende, opwekkende en soortgelijke 
middelen; 

2. door opzet of met goedvinden van de 
verzekerde of een begunstigde; 

3. door waagstukken, tenzij redelijkerwijs 
noodzakelijk voor uitoefening van het beroep, 
en vechtpartijen anders dan bij rechtmatige 
zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, 
dieren of goederen te redden; 

4. bij het plegen van of het deelnemen aan een 
misdrijf of poging daartoe;

5. door, optredende bij of voortvloeiende uit 
een atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar 
de reactie is ontstaan behoudens het bepaalde 
in artikel 1.2.7;

een onderdeel van de tekst, die door het 
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 
november 1981 ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is 
gedeponeerd. Deze beperking geldt niet voor 
ongevallen verzekerde overkomen in het 
buitenland binnen 14 dagen sinds het eerste 
plaatsvinden van molest en indien de 
verzekerde kan aantonen dat hij door het 
molest werd verrast;

7. door het deelnemen aan of oefenen voor
snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, 
motorvaartuigen en rally's met uitzondering van
betrouwbaarheids-, puzzel- en oriËntatieritten 
waarbij het snelheidselement geen rol van 
betekenis speelt.

De in dit artikel genoemde uitsluitingen 
kunnen niet aan de verzekerde worden
tegengeworpen voor zover de 
ongevalgebeurtenis verband had met de 
uitoefening van politieactiviteiten.

Niet uitgesloten en derhalve als ongeval 
gedekt, zijn ongevallen die ontstaan zijn ten 
gevolge van een ziekte, een gebrek of een 
lichamelijke of geestelijke afwijking.

6. door of ontstaan uit gewapende conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer en muiterij; De genoemde vormen van 
molest, alsmede de definities daarvan vormen 

4
Dekkingsgebied De dekking is van kracht in de gehele wereld.

5
Verzekerde sommen 5.1 De verzekerde som bedraagt voor overlijden 

S 68.068,- (� 150.000,-) netto. 

5.2 De verzekerde som bedraagt bij blijvende 
invaliditeit S 136.135,- (� 300.000,-).  

5.3 Onder "netto" wordt in deze overeenkomst 
steeds verstaan dat de maatschappij de te 
betalen inhoudingen/belastingen voor zijn 
rekening neemt. 

6
Uitkering bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde door een 

ongeval, keert de maatschappij het voor 
overlijden verzekerde bedrag uit.

Het voor overlijden verzekerde bedrag is netto 
S 68.068,- (� 150.000,-). 

Predispositie
Mits dat uit een door de maatschappij en de 
verzekeringnemer gesloten overeenkomst blijkt 

keert de maatschappij een door partijen 
overeengekomen bedrag uit als een verzekerde 
binnen 24 uur na een gebeurtenis, niet zijnde 
een ongeval, komt te overlijden, mits de 
gebeurtenis, ter beoordeling van de 
korpsleiding, plaats vond tijdens het uitoefenen 
van de functie.

Als begunstiging geldt de begunstiging zoals 
vermeld in artikel 3 ten aanzien van overlijden.

7
Uitkering bij blijvende
invaliditeit

1. Bij blijvende invaliditeit van de verzekerde 
door een ongeval, keert de maatschappij het 
voor de blijvende invaliditeit verzekerde bedrag 
geheel of gedeeltelijk uit. Het voor blijvende 
invaliditeit verzekerde bedrag is netto 
S 136.135,- (� 300.000,-).

2. Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan 
het medisch vast te stellen blijvende gehele of 
gedeeltelijke verlies of functieverlies van een 
orgaan of enig deel van het lichaam, als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval. 

3. De mate van blijvende invaliditeit wordt 
vastgesteld zodra de toestand van de 
verzekerde naar redelijkerwijs is te voorzien 
niet meer zal verbeteren of verslechteren, noch 
de dood ten gevolge zal hebben, doch uiterlijk 
3 jaar na het ongeval.

4. Indien de verzekerde overlijdt - niet als 
gevolg van het ongeval - vÓÓrdat de mate van 
blijvende invaliditeit kan worden vastgesteld, 
dan zal de maatschappij uitkeren het bedrag 
dat zij naar redelijke verwachting wegens 
blijvende invaliditeit zou hebben moeten 
uitkeren.
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5. Rente na ÈÈn jaar  
Indien na afloop van een periode van ÈÈn jaar 
na de dag van het ongeval de mate van 
blijvende invaliditeit nog niet kan worden 
vastgesteld, vergoedt de maatschappij vanaf het 
tweede jaar een rente van 6% per jaar. De rente 
wordt berekend over het voor blijvende 
invaliditeit uit te keren bedrag en betaald 
tezamen met de uitkering. De renteregeling 
wordt uitsluitend toegepast bij in leven zijn van 
de verzekerde. 

6. Gliedertaxe
Het onderstaande uitkeringspercentage van
het verzekerde bedrag wordt vastgesteld bij
algehele amputatie of volledig verlies van het
gebruiksvermogen van:

Beide benen of voeten
Beide armen of handen
Beide nieren
Een arm of hand en een been of voet 
tezamen
Het gezichtsvermogen van beide ogen
Algehele verlamming
De verstandelijke vermogens 
Een arm in het schoudergewricht
Een arm in het ellebooggewricht of 
tussen elleboog en schoudergewricht
Een arm tussen pols en ellebooggewricht
Een been in het heupgewricht
Een been in kniegewricht of tussen knie-
en heupgewricht
Een been in het enkelgewricht of een 
been tussen enkel- en kniegewricht
De onderkaak
Het gezichtsvermogen van ÈÈn oog
Een lens
Het gehoor van beide oren
Het gehoor van ÈÈn oor
Een duim
Iedere andere vinger
Een grote teen
Iedere andere teen
Een nier
De milt
Een long
De tong
Het spraakvermogen
De baarmoeder
De baarmoeder en de eierstokken
EÈn teelbal
Beide teelballen
Het mannelijk lid
Het reukvermogen
De smaak
Whiplash

Bij gedeeltelijke amputatie of gedeeltelijk 
verlies van het gebruiksvermogen wordt een 
evenredig deel van het genoemd percentage
vastgesteld. Bij amputatie of volledig verlies 
van het gebruiksvermogen van meer dan ÈÈn 
vinger van ÈÈn hand wordt het 
uitkeringspercentage nooit meer dan bij verlies 
van de gehele hand.

6.1 Indien tengevolge van een ongeval naast
blijvende invaliditeit ook arbeidsongeschiktheid
ontstaat zullen twee percentages worden
vastgesteld:
- ÈÈn percentage aangevende de mate van
  blijvende invaliditeit zonder rekening te 
  houden met het beroep van de verzekerde
- ÈÈn percentage aangevende de mate van
  blijvende ongeschiktheid van de verzekerde
  zijn/haar beroep uit te oefenen.
Uitgekeerd zal worden op de grondslag die
verzekerde kiest.

6.2 Bij de vaststelling van het percentage 
arbeidsongeschiktheid conformeert de 
maatschappij zich aan het percentage zoals dat 
wordt vastgesteld door de UWV. 
De maatschappij is slechts gehouden aan het 
door de UWV vastgestelde percentage 
voorzover dit percentage rechtstreeks en 
onlosmakelijk het gevolg is van het ongeval. 
Eventuele andere oorzaken van 
arbeidsongeschiktheid blijven derhalve buiten 
de werking van deze verzekering. Indien de 
medisch adviseur van de maatschappij dat 
nodig oordeelt kan de medisch adviseur van
maatschappij zelf een onderzoek initiËren. 
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt 
uiterlijk 3 jaar na het ongeval vastgesteld. 
De bij dat percentage behorende 
uitkeringspercentage van de voor blijvende 
invaliditeit verzekerde som is af te lezen uit de
volgende tabel: 

100%
100%
100% 
100%

100%
100%
100% 
 85% 
 
 75% 
 70% 
 75% 

 70% 
 
 65% 
 50% 
 50% 
 15% 
 75%
 35% 
 25% 
 15% 
 15% 
  7,5%
 20% 
 10% 
 35% 
 50% 
 50% 
 10% 
 30% 
  5% 
 30% 
 40% 
 10% 
 10%

Arbeidsongeschiktheidstabel

Percentage
arbeidsongeschiktheid

Uitkeringspercentage
van het verzekerd 
bedrag

 5%
 6%
 7%
 8%
 9%
10%
11%
12%
13%
14%
15% < 25%
25% < 35%
35% < 45%
45% < 55%
55% < 65%
65% < 80%
80% of meer

  5%
  5,8%
  6,5%
  7,3%
  8%
  8,8%
  9,5%
 10,3%
 11%
 11,8%
 12,5%
 25%
 37,5%
 50%
 62,5%
 80%
100%

Indien er als gevolg van een ongeval in de zin 
van deze overeenkomst door een plotselinge 
overrekking van de weke delen van de nek 
zodanige klachten zijn ontstaan dat er sprake is 
van een postwhiplash-syndroom, zonder dat er 
medisch objectief lichamelijke afwijkingen kunnen 
worden vastgesteld en wordt aan alle 
voorwaarden voldaan die de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie daaraan stelt, dan 
wordt de mate van blijvende invaliditeit conform 
de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging 
van Neurologie gewaardeerd op ten hoogste 5%. 
In dat geval kan er geen beroep worden gedaan 
op de keuzeclausule (volgens artikel 7.6.1).
Indien er als gevolg van een ongeval in de zin 
van deze overeenkomst door een plotselinge 
overrekking van de nek zodanige klachten 
ontstaan dat sprake is van een postwhiplash-
syndroom en kunnen er wel medisch objectief 
lichamelijke afwijkingen worden vastgesteld dan 
wordt de mate van blijvende invaliditeit 
gewaardeerd op het daarbij behorende 
percentage en kan er wel een beroep op de 
keuzeclausule (volgens artikel 7.6.1) worden 
gedaan.

6.3 HIV-infectie: onder voorwaarde dat komt 
vast te staan, ter beoordeling door de 
korpsleiding, dat de gebeurtenis die de 
vermoedelijke aanleiding was voor de 
HIV-infectie plaats vond tijdens uitoefening van 
de functie, keert de maatschappij naar keuze 
van de verzekerde S 22.690,- (� 50.000,-) uit, 
direct na vaststelling van de besmetting, dan 
wel een bedrag van S 68.068,- (� 150.000,-) 
bij overlijden ten gevolge van de HIV-infectie 
binnen 20 jaar na ongevalsdatum.  
Bij een beroep op de polis terzake van 
HIV-besmetting is de verzekerde verplicht zich 
binnen 1 kalenderweek na de gebeurtenis te 
laten testen. De verzekerde is voorts gehouden 
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om een tweede test uit te laten voerden op de 
daarvoor medisch geÏndiceerde termijn. 
Wanneer vast komt te staan dat tussen de eerste 

en de tweede test seroconversie heeft 
plaatsgevonden, wordt aangenomen dat de 
besmetting ongevalsgevolg is.

8

Invloed van bestaande 
invaliditeit

Bij de vaststelling van de mate van blijvende 
invaliditeit wordt een reeds voor het ongeval 

bestaande blijvende invaliditeit in mindering 
gebracht.

9

Premie verplicht en
facultatief

10

Betaling en restitutie
premie
11

Melding van een
ongeval

11.1 Zodra een Verzekeringnemer kennis draagt 
van een ongeval dat voor de maatschappij tot 
het doen van een uitkering kan leiden, is hij 
verplicht: terstond, doch in ieder geval binnen 
180 dagen na het ongeval, via de korpsleiding 
aan de maatschappij melding te doen van dat 
ongeval. Indien de melding later geschiedt, 
ontstaat alleen het recht op uitkering mits ten 
genoegen van de maatschappij wordt 
aangetoond:
- dat de invaliditeit of het overlijden uitsluitend 
  het gevolg is van het ongeval;
- dat de late melding er niet toe heeft geleid 
  dat de maatschappij in haar belangen is 
  geschaad.
Ieder recht op uitkering op grond van deze 
verzekering vervalt indien de melding meer dan 
90 dagen na de beËindiging van de 
overeenkomst geschiedt (zie art. 18 en 19).

11.2 De Verzekeringnemer is voorts verplicht: 

a. de Verzekerde direct onder geneeskundige 
behandeling te stellen en al het mogelijke te 
doen om een spoedig herstel te bevorderen, 
onder meer door de voorschriften van de 
behandelende arts op te volgen; 

b. de Verzekerde ertoe te bewegen de door de 
maatschappij verlangde medewerking te verlenen 
zoals het zich laten onderzoeken door een door 
de maatschappij aangewezen arts (de hier aan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de 
maatschappij); deze verplichting geldt ook als de 
Verzekerde het met de keuze van de arts niet 
eens is. Verzekerde is daarnaast geheel vrij om 
naar eigen inzicht en voor eigen rekening een 
medische expertise te laten verrichten. 

11.3 De Verzekeringnemer en de verzekerde 
zijn verplicht: 

a. de maatschappij zo volledig mogelijk over 
het ongeval in te lichten en voorts alle 
medewerking te verlenen aan het verkrijgen 
van door de maatschappij gewenste 
inlichtingen; 

b. aan de maatschappij opgave te doen van 
alle aan hem bekende verzekeringen die op 
het moment van het ongeval geheel of ten 
dele betrekking hebben op dezelfde verzekerde 
uitkering;

c. toestemming of medewerking te verlenen 
aan alle maatregelen die de maatschappij 
nodig oordeelt ter vaststelling van de 
doodsoorzaak (bijvoorbeeld sectie).
Toestemming of medewerking te verlenen aan 
alle maatregelen die de maatschappij nodig 
oordeelt ter vaststelling van de doodsoorzaak 
(bijvoorbeeld sectie). 

11.4 De door de Verzekeringnemer en de 
verzekerde verstrekte of te verstrekken opgaven, 
mondeling dan wel schriftelijk, zullen dienen 
tot de vaststelling van de aard en omvang van 
het ongeval en letsel alsmede recht op 
uitkering. 

11.5 Indien de Verzekeringnemer en/of 
verzekerde een in dit artikel vermelde 
verplichting niet is nagekomen verleent de 
maatschappij geen uitkering, tenzij de 
Verzekeringnemer en/of verzekerde aantoont 
dat de belangen van de maatschappij niet zijn
geschaad. 

12

Verval van recht op
uitkering

Elk vorderingsrecht van de Verzekerde strekkende 
tot betaling van een uitkering vervalt:

a. indien de melding van het ongeval niet plaats 
heeft binnen de in artikel 11.1 gestelde 
termijnen; of

b. na ÈÈn jaar, te rekenen vanaf de dag 
waarop de Verzekerde kennis kreeg van het 
definitieve standpunt van de maatschappij; of 

c. indien de Verzekeringnemer of de Verzekerde 
ten aanzien van een ongeval opzettelijk 
onjuiste gegevens verstrekt. 

13

Rapportage

14

Geheimhouding 14.1 De maatschappij draagt ervoor zorg dat de 
door Verzekeringnemers aangeleverde gegevens 
zijn afgeschermd voor derden, dat slechts 
geautoriseerden toegang hebben tot deze 
gegevens en dat de gegevens uitsluitend worden 
gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

14.2 De maatschappij garandeert dat hij ten 

aanzien van de in lid 1 genoemde gegevens 
voldoet aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens. 

14.3 Bij beËindiging van deze overeenkomst 
zal de maatschappij relevante statistische 
informatie ter beschikking stellen van de 
betreffende Verzekeringnemers. 
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15

Geen aanpassing
voorwaarden

De maatschappij zal de voorwaarden niet 
wijzigen tot einddatum van het contract.

16

Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan het NPI 
en de andere Verzekeringnemers kunnen 

rechtsgeldig worden gedaan aan hun laatste 
bij de maatschappij bekende adres.

17

Geschillenbeslechting 17.1 In geval van een geschil tussen een 
Verzekeringnemer, niet zijnde het NPI, en de 
maatschappij, zal het NPI trachten het geschil via 
bemiddeling te beslechten. 

17.2 Indien het geschil ondanks bemiddeling van 
het NPI naar de mening van ÈÈn van de 

partijen blijft bestaan wordt het geschil in 
eerste aanleg door de bevoegde rechtbank 
beslecht. 

17.3 Op deze overeenkomst is Nederlands 
recht van toepassing. 

18
Duur van de 
overeenkomst en van
de verzekering

18.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 
de periode van vijf jaar. Zij gaat in op 1 januari 
2002 en loopt derhalve op 31 december 2006 af. 
Na afloop van deze periode wordt de 
overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met 
een periode van ÈÈn jaar met een beoogde 
maximumperiode van in totaal 10 jaar, tenzij ÈÈn 
van de partijen de overeenkomst, met 
inachtneming van een opzegtermijn van zes 

maanden, tegen het einde van het lopend 
contractjaar opzegt.  

18.2 Opzegging door ÈÈn enkele of meerdere 
Verzekeringnemer(s) jegens de maatschappij is 
niet mogelijk. Opzegging door de maatschappij 
jegens ÈÈn enkele of meerdere 
Verzekeringnemers is niet mogelijk. 

19

Ontbinding/wijziging 
overeenkomst

Bijlage A  1. Politieregio Groningen
 2. Politieregio Friesland
 3. Politieregio Drenthe
 4. Politieregio IJsselland
 5. Politieregio Twente
 6. Politieregio Noord- en Oost Gelderland
 7. Politieregio Gelderland-Midden
 8. Politieregio Gelderland-Zuid
 9. Politieregio Utrecht
10. Politieregio Noord-Holland
11. Politieregio Zaanstreek-Waterland
12. Politieregio Kennermerland
13. Politieregio Amsterdam-Amstelland
14. Politieregio Gooi en Vechtstreek
15. Politieregio Haaglanden
16. Politieregio Hollands-Midden
17. Politieregio Rotterdam-Rijnmond
18. Politieregio Zuid-Holland Zuid
19. Politieregio Zeeland
20. Politieregio Midden en West-Brabant
21. Politieregio Brabant-Noord
22. Politieregio Brabant-Zuid-Oost
23. Politieregio Limburg-Noord
24. Politieregio Limburg-Zuid
25. Politieregio Flevoland
26. Korps Landelijke Politiediensten
27. Informatie en Communicatie Technologie 
    Organisatie (ITO)
28. Rijksrecherche
29. LSOP
30. Nederlands Politie Instituut (NPI)
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