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1 INLEIDING

Door middel van deze circulaire worden de voorlopige budgettaire kaders bekend
gemaakt voor de jaren 2000 en verder. Tevens worden de normbedragen voor de jaren
2000 en verder aangegeven.

Bij de opstelling van de budgettaire kaders in de circulaire is rekening gehouden met de
gewenste ontwikkelrichting van de organisatie en de bedrijfsvoering van de regionale
politiekorpsen zoals verwoord in het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999 - 2002 en het
Convenant politie 1999. Een ontwikkelrichting waarbij ondermeer aandacht is voor het
stimuleren van een meer gelijkwaardige financiële positie van de korpsen, de
aanpassing van de bekostigingssystematiek en de financiële prikkeling voor korpsen
om zo doelmatig en effectief mogelijk te werken.

U wordt verzocht om de in deze circulaire opgenomen cijfers voor het jaar 2001 als
uitgangspunt te hanteren voor de op te stellen begroting 2001 en de meerjarenraming
2002 - 2004. Naast de bekendmaking van de wijzigingen in de hoogte van het
normbedrag per budgetverdeeleenheid (verder BVE), zal ingegaan worden op de
financiële gevolgen van de STIMP-adviezen (Stuurgroep Implementatie Modernisering
Politiezorg) voor de politieregio’s. De door de STIMP uitgebrachte adviezen en mijn
standpunt in deze, zijn besproken in het Korpsbeheerdersberaad (KBB) van 1 juli jl.
en opgenomen in de brief en bijlagen aan de Tweede Kamer inzake implementatie van
de adviezen van de Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg (STIMP), (zie
bijlage 1).

Uitdrukkelijk wil ik u erop wijzen dat het gestelde in deze circulaire, met uitzondering
van  de vaststelling van de herziene normbedragen, het karakter heeft van een
beleidsvoornemen naar aanleiding van de STIMP-adviezen. De definitieve keuzen zullen
mede afhankelijk zijn van een nadere gedachtenwisseling over dit onderwerp in de
Tweede Kamer.
Ook ten aanzien van de bekostigingssystematiek asieltaken moet een en ander
gelezen worden met voorbehoud. Mede op basis van deze adviezen die gevraagd zullen
worden aan de beraden, zal in het najaar definitief besloten worden of per ingang van
2001 de nieuwe systematiek ingevoerd wordt.

Gelet op de korte tijdspanne tussen het uitgebrachte STIMP-advies en deze
junicirculaire, zijn de bijgevoegde berekeningen onder de nodige tijdsdruk tot stand
gekomen. De berekeningen worden thans gecontroleerd. Indien uit deze controle
aanzienlijke mutaties voortvloeien zult u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Alhoewel tegen de opgenomen beleidsvoornemens geen bezwaar- en beroepsmiddelen
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht open staan, nodig ik u uit eventuele
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bezwaren reeds kenbaar te maken, zodat ik de mogelijkheid heb deze bij de nadere
besluitvorming te betrekken.

2 SAMENVATTING

Samenvatting vermogensproblematiek (hoofdstuk 3)
De STIMP heeft op basis van een aantal normen bepaald, wat voor elk korps de
genormeerde (eigen) vermogenspositie zou moeten zijn (voor het advies en
onderliggende rapporten zie bijlage 1). De feitelijke vermogenspositie op basis van de
jaarrekening 1998 is vergeleken met deze genormeerde eigen vermogenspositie.
Hiermee werd inzichtelijk welke korpsen over een relatief te hoge dan wel een relatief te
lage eigen vermogenspositie beschikken. Korpsen die meer dan 12,5% (positief dan
wel negatief) afwijken van hun genormeerd eigen vermogen worden in het vervolgtraject
betrokken.

De zogenaamde “min-korpsen” (korpsen met een lager feitelijk eigen vermogen dan het
genormeerde eigen vermogen, die tevens buiten de bandbreedte van 12,5% vallen),
worden gecompenseerd. Het rijk is bereid om bij te dragen aan de compensatie van de
“min-korpsen”. Daartoe zal BZK in het jaar 2000 een aantal korpsen, naar rato van de
omvang van de vermogenstekort-problematiek, een eenmalige bijzondere bijdrage
verstrekken. Voor de resterende benodigde compensatie worden alle regionale korpsen
gekort op de algemene bijdrage voor het jaar 2001 en 2002.

Voor de korpsen die positief afwijken (korpsen met een hoger feitelijk eigen vermogen
dan het  genormeerde eigen vermogen, die tevens buiten de bandbreedte van 12,5%
vallen) geldt, dat zij bij de inzending van hun jaarplan en begroting 2001 een - door een
accountant beoordeeld en door het regionale college goedgekeurd - plan indienen. In dit
plan, dat aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen, moet worden aangegeven op
welke wijze het berekende “overschot” aan eigen vermogen binnen drie jaar omgezet
kan worden in directe politiezorg in de eigen politieregio.

Samenvatting Bekostigingsstelsel Politie (BSP) (hoofdstuk 4)
Het nieuwe bekostigingsstelsel voor de politie zou, conform het advies van STIMP,
moeten bestaan uit een 4-tal componenten te weten:
• basisbekostiging;
• regiospecifieke toedeling;
• bovenregionale toedeling;
• prestatiebekostiging.

De actualisatie en evaluatie van het huidige bekostigingsstelsel heeft tot de volgende
voornemens geleid:
• behoud van nagenoeg alle omgevingskenmerken met uitzondering van gegevens
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over de lengte van wegen en allochtonen (actuele gegevens over lengte van wegen
zijn niet op vergelijkbare wijze per gemeente beschikbaar en door een
administratieve wijziging zijn de thans beschikbare gegevens over allochtonen slecht
vergelijkbaar met de gegevens die in het BVS worden gebruikt);

• verstrekken van budgetten “probleemaanpak” gerelateerd aan de verhouding tussen
de componenten werklast en beschikbaarheid/bereikbaarheid, in plaats van de in
het BVS gehanteerde dichotomie waarbij ofwel 100% ofwel 0% van de component
“probleemaanpak” werd verstrekt;

• bijzondere toekenningen zoveel mogelijk opnemen in basisbekostiging of
onderbrengen in de component regiospecifieke- of bovenregionale omstandigheden;

• bijzondere bijdragen zoveel mogelijk opnemen in het BSP;
• invoering van prestatiebekostiging gerelateerd aan de uitkomsten van het

Informatiemodel Nederlandse Politie;
• bekostigingsstelsel tweejaarlijks actualiseren op basis van beschikbare

omgevingskenmerken.

Samenvatting bekostigingsmethodiek asieltaken (hoofdstuk 5)
De huidige asielstaffel is niet flexibel en hierdoor niet in staat zich op een adequate
manier aan te passen aan de vernieuwingen in de opvangmodaliteiten. Daarnaast speelt
mee dat het toegekende budget, volgens de politieregio’s, niet altijd voldoende zou zijn
om alle wettelijke asieltaken van dit moment, op een adequate manier uit te kunnen
uitvoeren. Om bovenstaande redenen is besloten een onderzoek in te stellen naar de
asieltaken van de politie.

Het stelsel gaat uit van door een politieregio te leveren capaciteit die gerelateerd is aan
het aantal asielprocedures in de betreffende politieregio. De raming van dit aantal is
gebaseerd op de trend van de bestandsomvang in de voorafgaande jaren en de
instroomprognose voor het komende jaar. Deze raming wordt nog opgehoogd met 5%
ten behoeve van frictie(kosten). Het asielbudget zal per voorschot worden verstrekt aan
de regio’s en vervolgens definitief worden vastgesteld nadat achteraf de werkelijke
aantallen procedures bekend zijn. Het is de bedoeling dit nieuwe stelsel in 2001 in te
voeren.

Samenvatting bijzondere bijdragen (hoofdstuk 6)
Tot slot kan ten aanzien van het budget voor de periode 2001 t/m  2004 worden
opgemerkt dat ik voornemens ben de huidige wijze van bekostiging meer transparant te
maken. Daartoe zullen de huidige budgetten voor de bovenregionale voorzieningen
worden toegevoegd aan het budget basisbekostiging en conform het gewijzigde BVS,
worden verdeeld over de betreffende korpsen. Voor de financiering van het budget zal
elk korps voor een gelijk percentage worden afgeroomd, zodat daaruit de
bovenregionale voorzieningen bekostigd kunnen worden.
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3 VERMOGENSPROBLEMATIEK

De opdracht van de STIMP in het kader van de vermogensproblematiek was om mij te
adviseren hoe door middel van normen de regiokorpsen in een meer gelijkwaardige
positie kunnen worden gebracht. De door de STIMP gehanteerde normen zijn niet op
voorhand dezelfde als de normen die in het kader van het Wetsvoorstel
Vermogensbeheer worden gehanteerd als zijnde noodzakelijk voor een gezonde
financiële bedrijfsvoering van de korpsen.

De STIMP heeft in het kader van de vermogensproblematiek geadviseerd op welke wijze
de regiokorpsen in een meer gelijkwaardige financiële positie kunnen worden gebracht
(voor het advies en onderliggende rapporten zie bijlage 1). In het advies is op basis van
een aantal normen bepaald, wat voor elk korps de genormeerde (eigen)
vermogenspositie zou moeten zijn. Tevens is de (genormeerde) omvang van de
voorzieningen vastgelegd. Na een verificatieslag bij de korpsen, is deze genormeerde
eigen vermogenspositie geconfronteerd met de feitelijke eigen vermogenspositie die
ontleend is aan de jaarrekeningscijfers 1998. Deze jaarrekeningscijfers zijn op
onderdelen gecorrigeerd ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid. Hierdoor
ontstaat zicht op korpsen die over een relatief te hoge dan wel een relatief te lage eigen
vermogenspositie beschikken.
Korpsen die onder de bandbreedte van 12,5% liggen worden voor het verschil tussen
feitelijk eigen vermogen en de bandbreedtegrens gecompenseerd (de “min-korpsen”).
Korpsen die boven de bandbreedte van 12,5% liggen, dienen - voor het verschil tussen
feitelijk eigen vermogen en de bandbreedtegrens - een plan in hoe de overtollige
vermogens binnen drie jaar worden ingezet voor de directe politiezorg (de “plus-
korpsen”). Een overzicht van de “min en plus-korpsen”  is opgenomen in bijlage 2.

Het totaalbedrag dat gecompenseerd moet worden voor de “min-korpsen” bedraagt
circa fl. 200 miljoen. Daartoe zal BZK in het jaar 2000 een aantal korpsen, naar rato van
de omvang van de vermogenstekort-problematiek, een eenmalige bijzondere bijdrage
verstrekken. Totaal bedraagt deze eenmalige rijksdotatie fl. 27,8 miljoen. Daarin zijn de
middelen inbegrepen die vrijvallen uit de prestatiebekostiging (tranche 2000; fl. 22
miljoen). Ter dekking van het resterende tekort zullen alle regionale korpsen in de jaren
2001 en 2002 gekort worden op de algemene bijdrage, waardoor middelen beschikbaar
komen ter compensatie van de “min-korpsen”. De korting bedraagt dan een kleine
1,7%.
Mede vanwege de gewenste transparantie en eenduidige verwerking, zal de korting op
de bijdrage(in guldens) rechtstreeks gemuteerd moeten worden op het eigen vermogen.
Dit geldt ook voor de korpsen die (een gedeelte) zouden kunnen dekken uit de
exploitatiesfeer. Deze kunnen eventuele positieve resultaten, zoals gebruikelijk, weer
ten gunste laten komen aan de algemene reserve.

De  “plus-korpsen” dienen bij inzending van hun jaarplan en begroting 2001 een - door



Datum
3 juli 2000

Ons kenmerk
EA2000/U70366

Blad
8 van 25

een accountant beoordeeld en door het regionale college geaccordeerd - plan in te
dienen, waarin aangegeven wordt op welke wijze het berekende “overschot” aan eigen
vermogen binnen drie jaar omgezet kan worden in directe politiezorg in de eigen
politieregio. Het plan dient tenminste te voldoen aan de volgende voorwaarden.
• Uit het plan van aanpak moet duidelijk worden hoe de uitgaven ten goede komen

aan de politiezorg.
• De besteding van het surplus betekent dat voor een termijn van maximaal drie jaar

incidentele gelden vrijkomen. Indien deze gelden worden besteed aan meerjarige
investeringen (langer dan drie jaar), mag dit niet leiden tot een negatief
begrotingsresultaat in meerjarig perspectief.

• Het is toegestaan om het surplus aan te wenden om de bijdrage van het regiokorps
aan de vermogensverevening in de jaren 2001 en 2002 te financieren.

• Het surplus mag niet worden aangewend voor maatregelen met een
bezoldigingseffect.

• De uitvoering van het plan van aanpak dient afzonderlijk in de begroting en de
jaarrekening zichtbaar te worden gemaakt. In het controleprotocol ten behoeve van
de jaarrekening zal van de accountant specifiek aandacht worden gevraagd voor de
uitvoering van het plan van aanpak.

• Het plan van aanpak moet worden beoordeeld door een accountant en goedgekeurd
worden door het regionale college.

• Er vanuit gaande dat de definitieve besluitvorming gelijk is aan de voorgenomen
besluitvorming, dient het plan van aanpak uiterlijk 15 november 2000 - tezamen met
de beleids- en beheersdocumenten - te worden ingediend bij de minister van BZK.

Het plan van aanpak vereist de instemming van de minister van BZK.
De door de accountant te verrichten werkzaamheden zullen worden opgenomen in het
controleprotocol.

4 HET BEKOSTIGINGSSTELSEL POLITIE (BSP)

4.1 Basisbekostiging via aangepast Budgetverdeelsysteem (BVS)
De basisbekostiging vindt plaats via het aangepaste budgetverdeelsysteem. Het aantal
BVE’s dat voor de verdeling via het aangepaste budgetverdeelsysteem beschikbaar is,
is uitgewerkt en toegelicht in bijlage 3. Een aantal bijzondere bijdragen, de
zogenaamde “balkons”, en de tranches sterktegroei 2001 en 2002 gaan deel uitmaken
van het totale aantal BVE’s dat via het aangepaste budgetverdeelsysteem verdeeld zal
worden. Ditzelfde geldt voor de bekostiging van de bovenregionale voorzieningen en de
bekostiging van de aanvullende bijdragen in het kader van artikel 4.
De bijzondere bijdrage ter voorkoming en bestrijding van jeugdcriminaliteit
(“Bolkesteingelden”) blijft bestaan en maakt dus geen deel uit van het aantal BVE’s dat
via het aangepaste budgetverdeelsysteem verdeeld zal worden.
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Met nadruk meld ik dat ook de eerder als bijzondere bijdrage verstrekte tranches extra
sterktegroei 1999 en 2000 geïncorporeerd zijn in het herziene BVS. Hiermee wordt
invulling gegeven aan het gestelde in het Convenant politie 1999 (Afspraak 4c: “uiterlijk
1 mei 2000 advisering van de minister van BZK over mogelijke aanpassingen van het
bekostigingsstelsel vanaf het jaar 2001. Op basis van het dan geldende
bekostigingsstelsel wordt de verdeling, van het op grond van het regeerakkoord
beschikbare budget voor extra sterktegroei, over de korpsen berekend. De toedeling van
extra budget voor sterktegroei in 1999 en 2000 wordt hierbij betrokken.”).

De aanpassingen van het budgetverdeelsysteem betreffen allereerst de actualisatie van
de indicatoren “aantal verhuizingen”, “aantal woningen”, “omgevingsadressendichtheid x
woningen”, “wegen binnen de bebouwde kom” en het “aantal winkels”. De indicator
“aantal inwoners” is eveneens conform het STIMP advies gewijzigd in een prospectief
inwonertal. Tevens betrof de actualisatie het verwerken van de gemeentelijke
herindelingen die in de voorbije jaren zijn doorgevoerd. Bijlage 4 geeft een overzicht van
de gebruikte indicatoren en de gehanteerde jaartallen.

De indicator “niet Nederlanders” binnen het huidige bekostigingsstelsel is, door het
grote aantal naturalisaties, niet langer bruikbaar. Daarvoor in de plaats komt de
indicator “niet westerse allochtonen”. Daarnaast is er binnen het aangepaste
budgetverdeelsysteem - ten opzichte van het huidige systeem - gekozen voor een
andere grondslag voor de toekenning van de budgetten voor “probleemaanpak”. Daarbij
wordt niet langer gewerkt met een dichotomie (op gemeentelijk niveau wordt óf het
totale budget probleemaanpak, óf in het geheel geen budget voor probleemaanpak
toegekend), maar wordt voor elke gemeente een proportie van het totaal berekende
budget probleemaanpak toegekend. Deze proportie wordt - tot een maximum van 100%
- toegekend afhankelijk van de verhouding tussen de berekende budgetten voor werklast
en beschikbaarheid/bereikbaarheid.
Zie voor een overzicht per politieregio van alle indicatoren en waarden bijlage 5.

Het aangepaste budgetverdeelsysteem werkt met de gemeentelijke indeling van 1999.
De bruto verdeling van BVE’s over de regiokorpsen voor 2001 tot en met 2004, aan de
hand van het aangepaste budgetverdeelsysteem, is weergegeven in bijlage 6. Met de
uitkomsten van dit aangepaste budgetverdeelsysteem als uitgangspunt wordt een
aantal inhoudingen en toedelingen doorgevoerd. Het aandeel van het regiokorps in het
totale budget voor de basisbekostiging bepaalt het aandeel van het korps in de totale
inhouding.

Er worden BVE’s ingehouden voor:
• de bekostiging van de bovenregionale voorzieningen;
• de bekostiging van de aanvullende bijdragen in het kader van artikel 4;
• de bekostiging van de endogene compensatie voor de korpsen Limburg-Zuid en Gooi

en Vechtstreek.
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Voorts worden de dan berekende budgetten (in guldens) nog verminderd ten behoeve
van de bekostiging van de vermogensverevening, verhoogd met de bijzondere bijdrage
voor jeugdcriminaliteit “Bolkesteingelden” en bij enkele verhoogd met de art. 4 bijdrage.
Voor de omvang  van deze inhoudingen en toedelingen wordt verwezen naar bijlage 7.

De regiokorpsen Limburg-Zuid en Gooi en Vechtstreek worden, als gevolg van het
nieuwe bekostigingsstelsel, geconfronteerd met een meerjarige daling van het budget
en beschikken niet over een overschot aan eigen vermogen, waarmee een dergelijke
daling (tijdelijk) is op te vangen. Dat maakt enige vorm van compensatie onvermijdelijk.
Uitgegaan wordt van een compensatie voor de periode 2001 tot en met 2003, waarbij
alleen gecompenseerd wordt voor de directe effecten van de invoering van het herziene
BVS. In deze periode zal - in nauw overleg - een structurele oplossing voor de daling
van het budget van deze korpsen gevonden moeten worden. De benodigde middelen
voor de compensatie worden voor 50% opgebracht door de gezamenlijke regiokorpsen
(inclusief een eigen bijdrage van de twee betrokken korpsen) via de genoemde
inhouding (endogene compensatie). De andere 50% wordt opgebracht door het
ministerie van BZK (exogene compensatie).

4.2 Regionaal specifiek
Deze component laat zich omschrijven als dat deel van de bekostiging van de
politieregio’s, waarbinnen de bijdragen vallen die toegekend worden vanwege het
aanwezig zijn van een aantal specifieke kenmerken of problemen die niet in alle regio’s
voorkomen.
Deze kenmerken/problemen zijn:
• haven Rotterdam en eigen rivierpolitie;
• Hofstad Den Haag;
• toezicht water/landsgrenzen/geografische structuur;
• uitvoering taken inzake asielzoekers.

De specifieke bijdrage voor de haven Rotterdam en Hofstad blijft intact. Ik zie derhalve
thans geen aanleiding om in te gaan op het verzoek van de korpsbeheerder van de
politieregio Haaglanden  (briefnummer 2000/11632) om het budget Hofstad te verhogen,
mede gelet op het groeiperspectief als gevolg van het herziene BVS (circa 7%).
De systematiek die de omvang van de budgetten bepaald, die gemoeid zijn met
toezicht water/landsgrenzen en geografische structuur, blijft eveneens intact. Deze
wordt echter wel geactualiseerd qua berekeningsuitkomsten. Een overzicht van de
uitkomsten en de verdeling is opgenomen in bijlage 7.
Met betrekking tot het onderzoek naar de bekostiging van de asielgerelateerde
politietaken verwijs ik naar hoofdstuk 5 van deze circulaire.

4.3 Bovenregionale bekostigingscomponent
Deze component betreft de bekostiging van de politieregio’s voor voorzieningen die ten
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behoeve van alle regio’s worden ingezet. Uitgesloten hiervan zijn de bovenregionale
voorzieningen die hetzij als agentschap hetzij als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
rechtstreeks onder het ministerie vallen. Ook die organisaties die geheel rechtstreeks
bekostigd worden door de (regionale) politiekorpsen, vallen buiten de bovenregionale
bekostiging.

Voor een uitspraak over het aantal bovenregionale voorzieningen en de daarvoor
benodigde budgetten wordt verwezen naar de “Overleggroep bovenregionale organisatie
van de politie” (commissie Brinkman).

Ik ben voornemens de huidige wijze van bekostiging meer transparant te maken.
Daartoe zullen alle huidige budgetten worden toegevoegd aan het budget
basisbekostiging en conform het gewijzigde BVS, worden verdeeld over de betreffende
korpsen. Voor de financiering van het budget zal elk korps voor een gelijk percentage
worden afgeroomd, zodat daaruit de bovenregionale voorzieningen bekostigd kunnen
worden. Als bekostigingsgrondslag zal dan overgegaan moeten worden op uitsluitend
BVE’s (en niet de huidige mengvorm van BVE’s en guldens).
Hierdoor wordt niet alleen de bekostiging transparanter, maar komt ook beter tot
uitdrukking dat de bovenregionale voorzieningen onderdeel zijn van het regionale bestel.
Voorts is een voordeel dat door de keuze van financiering in BVE’s de bovenregionale
voorzieningen gelijke tred houden met de regionale bekostiging, omdat deze dan ook
meelopen met van de ontwikkeling van het normbedrag per BVE.

4.4 Prestatiebekostiging
Het advies van STIMP met betrekking tot prestatiebekostiging wordt overgenomen,
hetgeen ertoe leidt dat pas volgend jaar wordt overgegaan tot deze vorm van
bekostiging. Voor de aanpak en omvang van prestatiebekostiging wordt verwezen naar
het STIMP-advies in bijlage 1.

5 WIJZIGING BEKOSTIGINGSMETHODIEK ASIELTAKEN

Sinds 1 januari 1994 wordt het politiebudget ten behoeve van asielzoekerscentra
(AZC’s) en opvang- en onderzoekscentra (OC’s) toegekend aan de politieregio’s op
basis van een staffel.
De politieregio’s en BZK worden steeds vaker geconfronteerd met veranderende en
nieuwe opvangmodaliteiten waarvoor de huidige staffels steeds moeten worden
aangepast. De huidige staffels zijn niet flexibel genoeg om zich op een adequate
manier aan te passen aan de vernieuwingen in de opvangmodaliteiten. Daarnaast komt
veelvuldig het geluid van de regio’s dat het toegekende budget niet voldoende is om alle
wettelijke asieltaken van dit moment op een adequate manier te kunnen uitvoeren.
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Bovenstaande is onder meer aanleiding geweest om een onderzoek in te stellen naar
de asieltaken van de politie. Een extern bureau is gevraagd te inventariseren welke
wettelijke taken en activiteiten de politie dient uit te voeren in de asielprocedure en
vervolgens te bepalen hoeveel tijd benodigd is voor deze taken en activiteiten. Het
onderzoek is begeleid door een commissie waaraan vertegenwoordigers van de politie,
de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) hebben deelgenomen.
Gebaseerd op bovenstaand onderzoek is een voorstel opgesteld voor een nieuw
bekostigingsstelsel. De uitgangspunten van dit stelsel zijn: transparant en flexibel,
toekomstgericht, eenvoudig en controleerbaar. Het stelsel moet de genoemde
bezwaren van de huidige staffel ondervangen. Daarnaast is in tegenstelling tot de oude
methodiek rekening gehouden met een openbare orde component.

De werking van het voorgestelde stelsel is als volgt.
Op grond van de trend van de bestandsomvang in de voorafgaande jaren en de
instroomprognose kan voorafgaand aan een jaar de bestandsomvang van de
asielprocedures voor een bepaald jaar worden geraamd. Door middel van de
ontwikkelde rekennorm kan eenvoudig de bijbehorende capaciteit worden bepaald.
Deze berekening wordt nog eens opgehoogd met 5% ten behoeve van frictiekosten.
Door middel van de kwartaalbetalingen zal dan het asielbudget aan de politieregio’s
worden bevoorschot (met een periodieke herijking zodat de bevoorschotting zoveel
mogelijk de werkelijkheid volgt). Na afloop van het jaar kan de exacte bestandsomvang
per politieregio worden bepaald. Een eventueel verschil met het voorschot kan dan bij
de jaarrekening worden vastgesteld en bijvoorbeeld worden verrekend met het
eerstvolgende te betalen voorschot.

Het ligt in de bedoeling deze gewijzigde systematiek met ingang van het jaar 2001 in
zijn geheel in te voeren. Daarmee vervallen gelijktijdig de huidige toekenningen op basis
van de huidige staffel. In overleg met het ministerie van Financiën is bepaald dat de
korpsen die in 2001 ten opzichte de “staffel-stand” per ultimo 2000 erop achteruit gaan,
volledig worden gecompenseerd in 2001. Indien nodig ontvangen dezelfde korpsen in
2002 nog eens 50% van de in 2001 uitbetaalde compensatie.

Binnenkort zal, mede op basis van de gevoerde bespreking in het Platform
Vreemdelingenzorg op 31 mei jl., advies worden gevraagd aan de beraden. Mede op
basis van deze adviezen, zal in het najaar definitief besloten worden of per ingang van
2001 de nieuwe systematiek ingevoerd wordt.

Voorts zal aan het Korpsbeheerdersberaad een tekst worden voorgelegd, die standaard
opgenomen moet worden in de af te sluiten convenanten tussen het COA en de
betrokken gemeente. Deze passage luidt als volgt:
“In verband met de aanwezigheid van het centrum in de gemeente zal de
korpsbeheerder conform artikel 2 van de Politiewet 1993, voor de duur van de
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aanwezigheid van het centrum, zorgdragen voor een adequate personeelsbezetting voor
de handhaving van de openbare orde in en buiten het centrum”.
Indien het KBB instemt met deze passage, zal het COA verzocht worden deze op te
nemen in de bestuursovereenkomsten. Met de opname van deze passage veranderen
overigens de partijen die de bestuursovereenkomst ondertekenen niet (namelijk de
gemeente en het COA).

In het geprognostiseerde aantal bve’s over 2001 zijn geen asiel-bve’s opgenomen.
Immers ik ben voornemens om per 1 januari 2001 voor de bekostiging van de taken van
de regionale politiekorpsen bij de opvang van asielzoekers een gewijzigde
bekostigingssystematiek in te voeren. De vergoeding voor asielwerkzaamheden wordt
daarbij in relatie gebracht tot het aantal asielprocedures die in de betreffende regio
gemiddeld in behandeling zijn.

Gezien dit voornemen verzoek ik u om in de begroting 2001 een prognose op te nemen
van het gemiddeld aantal asielprocedures dat u over het jaar 2001 verwacht in
behandeling te hebben. Door dit aantal te vermenigvuldigen met de factor 0,0126229
wordt het aantal bve’s verkregen dat in de begroting 2001 kan worden opgenomen ten
behoeve van asiel.  Bij de berekening van deze factor is uitgegaan van de berekeningen
uit het B&A-rapport - rapport “Onderzoek naar de asieltaken van de politie”. Tevens is
een opslag van 5% toegepast ten behoeve van frictiekosten.

Nadat de opgave van het aantal procedures in behandeling in de regiobegroting is
geverifieerd, zullen voorschotten worden verstrekt voor het betreffende jaar. Jaarlijks zal
op basis van een definitief vast te stellen aantal procedures in behandeling een
afrekening plaatsvinden.

6 BIJZONDERE BIJDRAGEN 2001 T/M 2004

6.1 Bestedingsvoorwaarde bijzondere bijdrage vermogensmutatie STIMP
Bijdragen in dit kader dienen in de jaarrekening van het betrokken jaar te worden
opgenomen als ontvangst en besteding. Besteding dient in dit geval een volledige
toevoeging van deze bijdragen te zijn aan de algemene reserve.
Zoals eerder gesteld dient ook de bijzondere korting in dit kader volledig ten laste te
worden gebracht van de algemene reserve.

6.2 Bijzondere bijdrage (regeerakkoordgelden)
De betaling van deze bijdrage voor het jaar 2000 zal worden opgenomen in de circulaire
die zal verschijnen bij de derde kwartaalbetaling, op 15 juli 2000.
Met ingang van 1 januari 2001 zal deze groei volledig onderdeel uit gaan maken van de
algemene bijdrage.
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6.3 Compensatie politieregio’s Limburg-Zuid en Gooi en Vechtstreek
De regiokorpsen Limburg-Zuid en Gooi en Vechtstreek zullen in overleg met BZK een
plan dienen op te stellen, waarmee een evenwicht tussen de herziene ontvangsten en
uitgaven bereikt zal moeten worden.
De bijdrage ter compensatie van de daling als gevolg van de invoering van het herziene
BVS aan de regiokorpsen Limburg-Zuid en Gooi en Vechtstreek voor de jaren 2001 tot
en met 2003, zal uitgekeerd worden als bijzondere bijdrage. Deze middelen zullen apart
inzichtelijk en verantwoord moeten worden.

6.4 Euro
Over de invoering van de euro breng ik het volgende onder uw aandacht. Zoals bekend
dient de invoering van de euro per 1 januari 2002 te zijn gerealiseerd. Voor de
implementatie van de euro zijn de korpsen zelf verantwoordelijk. In dit kader merk ik op
dat ik belang hecht aan een zorgvuldig en tijdig invoeringstraject.
Momenteel ligt er een voorstel om een projectbureau in te richten om de
Europroblematiek in samenwerking met de korpsen aan te pakken. Bij het voorstel is
ook een conceptbegroting ingediend van totaal fl. 1,29 mln. voor de jaren 2000 en 2001.
Indien het voorstel en de conceptbegroting  worden vastgesteld zullen in 2001 de totale
kosten voor het jaar 2000 en 2001 voor het projectbureau in mindering worden gebracht
op de bijdrage die wordt verstrekt aan de korpsen voor de invoering van de Euro. In de
decembercirculaire zal ik u nader informeren over de exacte bedragen die met de
genoemde begroting zijn gemoeid. Zie voor de voorlopige bijdrage bijlage 8.

Aangaande het begrotingsproces deel ik u mede dat de begroting en de jaarrekening
2001 van de politieregio in guldens moeten worden opgesteld, doch uit oogpunt van
gewenning zullen sleutel- en/of eindbedragen in euro’s moeten worden vermeld. Alle
stukken die betrekking hebben op het jaar 2002 en verder (zoals begroting, beleidsplan
en verantwoording) dienen te worden opgesteld in Euro’s.

Voorts wil ik u in herinnering brengen dat periodiek de voortgang van de implementatie
van de Euro getoetst wordt. De eerstvolgende maal is in augustus/september 2000.

6.5 Bovenregionale voorzieningen
Zoals uit de voorgaande paragrafen, betreffende de gevolgen van het STIMP-advies,
blijkt, ben ik voornemens de budgetten van alle bovenregionale voorzieningen aan de
algemene bijdrage toe te voegen. In de bijlage 9 is per bovenregionale voorziening
aangegeven:
− het totaal budget van de bovenregionale voorziening;
− het deel dat reeds in voorgaande jaren in de algemene bijdrage is opgenomen of ten

laste van de korpsen komt zonder dat daar compensatie tegenover staat;
− het deel dat aan de algemene bijdrage is toegevoegd ten behoeve van de

bovenregionale voorzieningen.
Voor zover noodzakelijk zullen in de komende periode de onderliggende convenanten
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en regelingen hierop worden aangepast.

Kernteams
Aan de beheersregio’s van de kernteams wordt momenteel een bijdrage verstrekt die uit
een tweetal componenten bestaat te weten een BVE-component en een aanvullende
materiële bijdrage van fl. 45.000 per BVE. De laatste component wordt verstrekt voor de
aanschaf van bijzondere materiële middelen, voor de kosten verbonden aan overuren en
aan het inhuren van externe deskundigen, alsmede voor reis- en verblijfkosten.
In bijlage 10 is per beheersregio aangegeven wat het totaal beschikbaar bedrag voor het
jaar 2000 is.  Vervolgens is dit totaal bedrag per beheersregio omgerekend naar BVE’s.
Het vaste bedrag van fl. 45.000 is hiermee omgesleuteld naar BVE’s en zal met ingang
van 2001 deel uitmaken van het aantal BVE’s dat wordt verstrekt in verband met de
aanwezigheid van een kernteam bij de betreffende beheersregio (overigens zonder
wijziging van het eerder bepaalde aantal fte’s dat tot de kernbezetting van een kernteam
behoort).
Het huidige budget voor de fl. 45.000 component, in totaal fl. 18,6 mln., zal aan het
budget basisbekostiging worden toegevoegd en maakt derhalve deel uit van het totaal
te verdelen budget conform het gewijzigde BVS.
Voor de financiering van de kosten van de kernteams zal elk korps verhoudingsgewijs
worden afgeroomd.

CIV
Bij de politieregio Utrecht is sinds enkele jaren het Centraal Informatiepunt
Voetbalvandalisme (CIV) operationeel. Geconstateerd is dat hiervoor geen afzonderlijke
bijdrage aan de politieregio werd verstrekt.
Gezien het specifieke karakter van deze taken en het belang dat ik daaraan hecht ben
ik voornemens met ingang van het jaar 2001 het CIV als bovenregionale voorziening aan
te merken. Binnenkort zal daartoe een convenant worden opgesteld waarin, afhankelijk
van een evaluatie van de taakuitbreiding van het CIV, maximaal 7 BVE’s ter
beschikking worden gesteld.
Deze BVE’s zullen aan het budget basisbekostiging worden toegevoegd (en aan de
politieregio Utrecht worden toebedeeld). Voor de financiering van de kosten van het CIV
zal elk korps verhoudingsgewijze worden afgeroomd.

NCIPS
De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie hebben
ingestemd met de oprichting van het Nederlands Centrum voor Internationale
Politiesamenwerking (NCIPS) als tijdelijke projectorganisatie voor een periode van vier
jaar. In de conceptovereenkomst inzake internationale politiesamenwerking, waarmee
het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van hoofdcommissarissen in februari 2000
akkoord zijn gegaan, zijn de institutionele kosten vastgesteld op fl. 2,7 mln. per jaar.
De navolgende verdeling is afgesproken:
• 50% voor rekening van BZK en Justitie;
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• 50% voor rekening van de politieregio’s, het LSOP en het KLPD.

Het aandeel voor rekening van BZK en Justitie, en het aandeel van LSOP en KLPD, in
totaal  fl. 1,5 mln, zal aan het budget basisbekostiging worden toegevoegd en maakt
derhalve deel uit van het totaal te verdelen budget conform het gewijzigde BVS.
Voor de financiering van de kosten van het NCIPS zal elk korps verhoudingsgewijs
worden afgeroomd. Zie ook bijlage 3 en 7.

6.6 Bolkesteingelden
De bijzondere bijdrage ter voorkoming en bestrijding van jeugdcriminaliteit
(“Bolkesteingelden”) zal in de komende jaren vooralsnog geen deel uitmaken van de
algemene bijdrage maar zal evenals voorgaande jaren als een bijzondere bijdrage aan
de regio’s worden betaald. De verdeling van de beschikbare middelen zal op eenzelfde
wijze plaatsvinden als voorgaande jaren. Voor de volledigheid wordt in bijlage 7 de
verdeling gegeven.
Zoals in de brief van 18 februari 1998, kenmerk EA98/ U471, is aangegeven zal een
eindevaluatie plaatsvinden, die naar verwachting eind 2001 beschikbaar is. De Inspectie
voor de Politie is gevraagd deze evaluatie uit te voeren. Op basis van dit
evaluatierapport zal worden bezien of overheveling naar de algemene bijdrage gewenst
is.

7 KLPD EN LSOP

Naar aanleiding van de oprichting van NCIPS en de besluitvorming daarover in het KBB
en de RHC is afgesproken dat het benodigde budget wordt afgeroomd bij de
regiokorpsen, het KLPD en het LSOP. Met ingang van 2001 wordt het budget voor de
bovenregionale voorzieningen uitgedrukt in BVE’s. In tegenstelling tot de regiokorpsen
worden echter het KLPD en het LSOP-budget niet vertaald in BVE’s.
Om bij te dragen aan de kosten van NCIPS wordt daarom van 2001 t/m 2004 jaarlijks
de geldelijke tegenwaarde van 1,0 BVE van het budget van het KLPD afgeroomd en de
tegenwaarde van 0,3 BVE van het budget van het LSOP. Aangezien de tegenwaarde
van een BVE (de normvergoeding) enkele malen per jaar kan worden aangepast, zal het
uiteindelijk af te romen bedrag deze aanpassingen moeten volgen.

7.1 KLPD
Sinds 1 januari 2000 maakt het KLPD deel uit van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van BZK is sindsdien ook korpsbeheerder van
het KLPD.
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Budgettaire kader algemene bijdrage (x fl. 1.000):

2001 2002 2003 2004
Algemene bijdrage 497.958 496.786 499.263 501.559
Afroming NCIPS 113 114 115 115
Nieuw kader 497.845 496.672 499.148 501.444

Deze bedragen zijn exclusief een eventueel toe te kennen loon- en prijsbijstelling 2000.
Gezien de in deze circulaire vastgestelde hoogte van de normvergoeding voor 2001 van
fl. 113.168, zal dit bedrag worden afgeroomd van het budgettaire kader van het KLPD
voor 2001.

7.2 LSOP
Budgettaire kader algemene bijdrage (x fl. 1.000):

2001 2002 2003 2004
Algemene bijdrage 133.158 139.957 104.832 104.832
Afroming NCIPS 34 34 34 34
Nieuw kader 133.124 139.923 104.798 104.798

Jaarlijks wordt aan het LSOP een algemene bijdrage verstrekt voor de financiering van
de kosten van de opgedragen taken. Voor 2001 en 2002 is in dit kader de financiering
van de extra instroom in het kader van het huidige regeerakkoord verdisconteerd.
In 1999 heeft de commissie Koopmans in opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie onderzoek gedaan naar de
financiering van het LSOP. Hierbij is vastgesteld dat de financiële positie van het LSOP
forse knelpunten kent. Om een deugdelijke financiële uitgangspositie voor het LSOP te
bereiken wordt een balanssanering noodzakelijk geacht. De uitkomsten van het
onderzoek door de commissie Koopmans geven aanleiding tot nader onderzoek, zowel
ten behoeve van de balanssanering als de toekomstige financiering van het LSOP.
Beide onderzoeken zullen nog dit jaar plaatsvinden. Het onderzoek zal mede inzicht
moeten gaan geven in het benodigde volume van de financiering voor de (nieuwe) taken
van het LSOP. Hierbij zal tegelijk worden geanticipeerd op de aanstaande vernieuwing
van het politieonderwijs. De in deze circulaire voor de jaren 2002 e.v. vermelde bedragen
moeten in dit perspectief worden bezien.

8 OVERIGE FINANCIËLE ONDERWERPEN

8.1 EK 2000
Met mijn brief van 12 april jl., kenmerk EK2000/U65165 heb ik u gedetailleerd
geïnformeerd over de wijze waarop het, voor het EK2000 beschikbaar gestelde budget,
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over de regio’s verdeeld zal worden. Verdere informatie hierover zal worden opgenomen
in de circulaire die verschijnt n.a.v. de derde kwartaalbetaling op 15 juli 2000.

8.2 Wet Filo en wetsvoorstel Fido
Stand van zaken uitvoering Wet Filo
Op grond van het Besluit gegevens financiering lagere overheid (Stb. 1986, 662) dient
iedere politieregio maandelijks in een overzicht (staat F1A) een opgave over de
liquiditeitspositie te verstrekken. Verder dient na afloop van ieder kwartaal in een
overzicht (staat F2A) een opgave te worden gedaan van de mutaties in de vaste
schulden die in het verstreken kwartaal hebben plaatsgevonden.

In bijlage 11 bij deze circulaire treft u de stand van zaken met betrekking tot de
inzending van de staten F1A en F2A aan. Het overzicht is opgemaakt per 27 juni 2000.
Uit het overzicht blijkt dat over de maand mei nog 2 staten F1A ontbreken, terwijl over
de maand juni nog 5 staten moeten worden ontvangen. De staten F1A dienen binnen
15 dagen na aanvang van de maand waarop zij betrekking hebben te worden
ingezonden. Voor de staten F2A is deze termijn gesteld op 15 dagen na afloop van het
kwartaal. Hiervan ontbreekt op dit moment nog 1 staat over het eerste kwartaal van
2000.

Door het ontbreken van de desbetreffende staten, wordt de vorming van een volledig en
geactualiseerd beeld van de stand van zaken bij de uitvoering van de Wet Filo
bemoeilijkt. Ik verzoek daarom de betreffende regio’s de ontbrekende staten alsnog per
omgaande in te zenden en in de toekomst de hand te houden aan de termijnen voor de
inzending van de staten F1A en F2A.

Wetsvoorstel financiering decentrale overheden (fido)
In de Landelijke Politiebrief 2001 die u op 29 februari jl. is toegezonden, is in bijlage 5
onder F een passage opgenomen over de gevolgen van het Wetsvoorstel financiering
decentrale overheden (fido) voor de politieregio’s. Mede naar aanleiding hiervan is u één
dezer dagen een aparte circulaire over de stand van zaken en de gevolgen van het
wetsvoorstel fido toegezonden. De circulaire bevat onder andere een leidraad en een
model ten behoeve van het treasurystatuut van de politieregio’s. De leidraad gaat tevens
in op de treasuryparagraaf, die een vast onderdeel gaat vormen van de beleids- en
beheersdocumenten. Uitgaande van de verwachting dat de wet fido op 1 januari 2001
van kracht wordt, dient u nu reeds een treasurystatuut op te stellen. Ik verzoek u mij de
conceptversie, danwel de door het regionale college geaccordeerde versie, als bijlage
bij het jaarplan 2001 toe te zenden. Tevens dient de begroting 2001 een
treasuryparagraaf te bevatten.

8.3 Harmonisatie afschrijvingssystematiek politie (HAP)
In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die betrekking hadden op de
financiële positie van politieregio’s. Bij het uitvoeren van deze onderzoeken is als
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gemeenschappelijk probleem naar voren gekomen dat politieregio’s een uiteenlopende
afschrijvingssystematiek op vaste activa hanteren. Voorts is gebleken dat regio’s op
uiteenlopende wijzen omgaan met reserves, voorzieningen en (kortlopende) schulden.
Eén en ander leidt er toe, dat de onderlinge vergelijkbaarheid van de financiële positie
van de korpsen wordt belemmerd.
Dit aspect is ook aan de orde geweest bij de STIMP. Bij de uitvoering van haar
werkzaamheden is ook de stuurgroep geconfronteerd met het feit dat de politiekorpsen
verschillende uitgangspunten hanteren ten aanzien van onder meer de
afschrijvingssystematiek. In een onlangs door de STIMP uitgebracht advies is een
voorstel gedaan om de scheefgegroeide vermogensverhouding tussen de korpsen te
verevenen. Het is zonder meer van belang dat de vermogensposities onderling
vergelijkbaar zijn, onder meer door toepassing van uniforme afschrijvingstermijnen.

In de afgelopen maanden heeft een werkgroep, bestaande uit medewerkers van vier
politieregio’s, het NPI, het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties zich gebogen over de vraag in hoeverre het mogelijk is de
uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting en de
jaarrekening te harmoniseren.

Op dit moment is de stand van zaken van de werkgroep als volgt. Er bestaat binnen de
werkgroep overeenstemming over de categorieën die bij de vaste activa kunnen worden
onderscheiden en de afschrijvingstermijnen die bij iedere categorie van toepassing zijn.
Deze termijnen zullen in principe bij de opstelling van de begroting en de rekening
moeten worden toegepast. Afwijkingen daarvan dienen in de toelichting expliciet te
worden beargumenteerd.
Verder bestaat consensus over de reserves en voorzieningen die met het oog op een
gezonde bedrijfsvoering ten minste moeten worden aangehouden.  Een aantal korpsen
zal binnenkort worden gevraagd op basis van de jaarrekening 1999 en de begroting
2000 de (theoretische) consequenties in beeld te brengen, indien de geharmoniseerde
uitgangspunten voor de afschrijving, reserves, voorzieningen e.d. zouden zijn
gehanteerd.

Het ligt in de bedoeling dat de resultaten van de werkzaamheden van de werkgroep na
de komende zomerperiode voor advies aan de Raad van hoofdcommissarissen worden
voorgelegd. Vervolgens zal een ministeriële regeling worden opgesteld waarin de regels
die van toepassing zijn ten aanzien van afschrijvingen, reserves en voorzieningen zullen
worden opgenomen. Bij deze regeling zal zoveel mogelijk het advies worden
meegewogen, dat de Raad van hoofdcommissarissen over dit onderwerp zal uitbrengen.

Het ligt in de bedoeling dat de ministeriële regeling met ingang van 1 januari 2001 in
werking treedt (eventueel met terugwerkende kracht tot die datum).
Een en ander houdt in dat bij de opstelling van de begroting voor het jaar 2001 nog de
huidige uitgangspunten van toepassing zijn. Na de inwerkingtreding van de ministeriële



Datum
3 juli 2000

Ons kenmerk
EA2000/U70366

Blad
20 van 25

regeling zal u worden verzocht een (technische) wijziging van de begroting voor 2001 op
te stellen, waarin de financiële consequenties van de geharmoniseerde uitgangspunten
tot uitdrukking worden gebracht.

8.4 Toetsing begrotingen 2001
Op 29 februari 2000 is de Landelijke politiebrief 2001 verschenen, kenmerk
EA2000/U56385. In bijlage 5 van deze Landelijke politiebrief is bekendgemaakt dat de
jaarrekening 2000, de begroting 2001 en de meerjarenraming 2002 t/m 2004 moeten
zijn ingericht overeenkomstig de modellen en voorschriften die zijn gepresenteerd in de
brief van 29 april 1999, EA99/U67878. Ik wijs u er op dat voortaan bij de beoordeling van
de begroting (en de jaarrekening) specifiek aandacht zal worden besteed aan de juiste
toepassing van de begrotingsvoorschriften en de voorgeschreven modellen. Indien deze
niet correct zijn toegepast, kan dit in principe reden zijn om de regio onder preventief
begrotingstoezicht te stellen.
Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over het financieel beheer bij
politieregio’s uitgebracht (TK 1998 - 1999, 26 340, nr 2). Daarin is een aantal
aanbevelingen gedaan die bijdragen aan een verbetering van het financieel beheer bij de
regio’s. In de begroting 2001 en de meerjarenraming 2002 - 2004 dient aandacht
besteed te worden aan:
• de aanscherping van de autorisatieregeling voor de toegang tot financiële

informatiesystemen en het formuleren van een informatiebeveiligingsbeleid binnen
uw regio;

• het bevorderen van een vaststelling van een beheers- en managementstatuut waarin
hoofdlijnen van procedures, structuren en systemen (verbetering administratieve
organisatie en interne controle) binnen de politieregio zijn vastgelegd.

8.5 Artikel 4
In de toelichting op artikel 4 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (BFRP) is
opgenomen dat “een eventuele toekenning van een aanvullende bijdrage ten laste komt
van het beschikbare politiebudget alvorens het (resterende) budget wordt verdeeld op
basis van dit besluit”. Dit deel van het artikel is tot nu toe nog niet eerder toegepast. Nu
het artikel 4-beleid meer vorm en inhoud heeft gekregen ligt het voor de hand deze
passage te gaan effectueren. Ik ben voornemens dit te gaan toepassen op de algemene
bijdrage aan de politieregio’s vanaf het begrotingsjaar 2001 (zie ook bijlage 7).

In bijlage 12 wordt nader ingegaan op:
1. de toepassing van art. 4;
2. de doelstelling van de aanvullende bijdrage;
3. een voorstel tot wijziging van artikel 4 BFRP;
4. de voorschriften
5. de inspanningsverplichting politieregio;
6. preventief toezicht en artikel 4;
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8.6 Stand van zaken C2000
De startregio Amsterdam-Amstelland loopt op dit moment achter op het oorspronkelijke
invoeringsschema (1 juni 2001 in plaats van 1 juli 2000). Momenteel wordt getracht de
vertraging in te lopen, zodat op 1 augustus 2001 alsnog de definitieve go/no-go
beslissing kan worden genomen en het oorspronkelijke schema kan worden
gerealiseerd. Volgens dit schema zou in juni 2004 de laatste regio op C2000 overgaan.

Tegenover deze vertraging staat dat er wellicht tijd kan worden gewonnen door een
eenvoudiger systeem in een testomgeving te installeren in plaats van een volledig
operationeel systeem. Tevens zijn er ook technische ontwikkelingen die het project
aanzienlijk goedkoper kunnen maken. Hierbij kan worden gedacht aan de toepassing
van de Internettechnologie die spraakdiensten in het C2000 radionetwerk mogelijk
maakt (door het zogenoemde Voice-over-InternetProtocol). Dit alles wordt gewogen en
beoordeeld door het onlangs door de Raad van hoofdcommissarissen geïnstalleerde
landelijk implementatieteam C2000 voor de politie.

Met betrekking tot de financiële aspecten kan worden gemeld dat in 1996 is geraamd
dat het opzetten van C2000 in totaal fl. 1.071 mln zou kosten en de jaarlijkse
exploitatie ca. fl. 78 mln. Op dit moment is een werkgroep bezig de actuele omvang van
de totale investeringen, die nodig zijn voor C2000 en jaarlijkse exploitatielasten, in
beeld te brengen, alsmede de baten van het C2000-systeem. In afwachting van de
bevindingen van deze werkgroep dient nog steeds van de oorspronkelijke ramingen te
worden uitgegaan. Zodra er actuele en onderbouwde bedragen beschikbaar zijn, zult u
hiervan op de hoogte worden gesteld.

Het vorenstaande impliceert dat bij het plegen van reserveringen voor C2000 vooralsnog
moet worden uitgegaan van de bedragen die zijn genoemd in de circulaire van 30
november 1996 met betrekking tot de Rijksbijdrage (nummer EA96/U4034). In bijlage
13 zijn deze bedragen overgenomen en is de huidige stand van zaken met betrekking
tot de reservering, conform de jaarrekeningen 1999 in beeld gebracht.

8.7 Voortgangsrapportage 2000

In de Landelijke Politiebrief 2001 wordt melding gemaakt van de voortgangsrapportage
2000. Deze voortgangsrapportage maakt de resultaten met betrekking tot de vijf
landelijke beleidsthema’s (en de toelichtingen hierop) inzichtelijk, over de eerste 8
maanden van het jaar.* Het is aan te bevelen hiervoor zo veel als mogelijk GIDS te

                                                
* Met betrekking tot de resultaten geldt het volgende: Momenteel is er ten aanzien van het
zicht krijgen op de resultaten van het politiewerk, in het bijzonder ten aanzien van de
landelijke beleidsthema’s, nadrukkelijk sprake van een groeitraject. Enerzijds zijn resultaten
niet altijd even goed te benoemen. Anderzijds is ook het gebruik van GIDS een
ontwikkeltraject. De eerste periode waarin op basis van GIDS landelijke gegevens
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hanteren en aan te sluiten bij de eigen (regionale) managementrapportages. Het
uitgangspunt is om zo min mogelijk extra werk te genereren. De voortgangsrapportage
dient uiterlijk 1 oktober, conform het rapport “Transparant in Prestaties”, aangeboden te
worden door de  korpsbeheerder en kan, maar hoeft niet, vastgesteld te worden door
het regionale college.

9 VASTSTELLING NORMBEDRAGEN 2000 T/M 2004

Over de bijstelling van de normvergoeding per BVE vanwege de Politie-CAO 1999-2000
bent u reeds geïnformeerd bij circulaire EA99/U77068 van 24 augustus 1999 en bij
circulaire EA99/U94678 van 30 november 1999. De overige bijstellingen van de
normvergoeding vanaf het jaar 2000 hebben betrekking op de premiemutaties en op de
incidentele loonontwikkeling. Deze zijn onderstaand toegelicht.
Zoals bekend wordt met ingang van 1 januari 2001 het functioneel leeftijdsontslag
vervangen door de Aanvullende flexibele uittredingsregeling politie (AFUP). De invoering
van de AFUP zal gepaard gaan met de introductie van werknemers- en
werkgeverspremies. Over de gevolgen van de AFUP-premies voor de normvergoeding
per BVE wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

9.1 Aanpassing normbedrag per BVE

Opbouw norm 2000 2001 2002 2003 2004

1 EA99/U94678 111985 111993 113198 113343 113343
2 Prijsbijstelling 335 335 335 335 335
3 Vrijwillige politie 89 89 89 89 89
4 Premiemutaties -138 -139 -139 -139 -139
5 Incidentele
  loonontwikkeling

565 566 566 566 566

6 Drugshandhaving 324 324 324 324
7 Convenant politie 575
Totaal normbedrag 112836 113168 114373 114518 115093

9.2 Toelichting ophoging normbedragen
1 EA99/U94678
Over de bijstelling van de normvergoeding per BVE vanwege de Politie-CAO 1999-2000
bent u reeds geïnformeerd bij circulaire EA99/U77068 van 24 augustus 1999 en bij
circulaire EA99/U94678 van 30 november 1999.

                                                                                                                              
gegenereerd worden, zullen nadrukkelijk de betrouwbaarheid en de volledigheid van deze
gegevens in ogenschouw genomen moeten worden, alvorens uitspraken te kunnen doen
over de resultaten van het politiewerk (GIDS; Geïntegreerde Interactieve Databank voor
Strategische bedrijfsinformatie).
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2 Prijsbijstelling
Als compensatie voor gestegen prijzen is voor het jaar 2000 een budget van
fl. 335,00 per BVE beschikbaar. De structurele doorwerking bedraagt eveneens
fl. 335,00 per BVE.

3 Vrijwillige politie
In de beleidsbrief van 13 januari 1998 aangaande de vrijwillige politie, is aangekondigd
dat zal worden bezien of het huidige niveau van onkostenvergoeding maatschappelijk
nog adequaat is. Gezien de kosten in het maatschappelijk verkeer en de behoefte om
door middel van de vergoeding het vrijwillige karakter te benadrukken, is in
overeenstemming met de Commissie “georganiseerd overleg in
politieambtenarenzaken” besloten de uurvergoeding voor activiteiten per 1 juni 2000 te
verhogen van fl. 7,50 naar fl. 12,50. Onder activiteit wordt verstaan daadwerkelijke inzet,
scholing en oefening. Het betreft een bruto toe te kennen vergoeding, waarvan per
activiteit fl. 5,00 onbelast kan worden toegekend. Het meerdere dient te worden belast,
aangezien de fiscus dit als loon beschouwt.

Daarnaast is besloten een vaste onkostenvergoeding te introduceren. Vrijwilligers
maken immers ook vaste kosten, ongeacht het aantal uren inzet. Afgesproken is dat
aan elke vrijwilliger per kalenderjaar een vaste vergoeding van fl. 300,00 wordt
toegekend of naar rato indien een vrijwilliger niet gedurende een geheel kalenderjaar als
vrijwilliger is aangesteld.

Daarentegen zijn voor het jaar 2000 afwijkende afspraken gemaakt. Alle vrijwilligers die
op 1 juni in dienst zijn ontvangen namelijk fl. 300,00. Dat geldt dus ook voor hen die
vóór 1 juni, maar pas in 2000 in dienst zijn getreden. Vrijwilligers die vóór 1 juni de
dienst hebben verlaten ontvangen geen vaste vergoeding en vrijwilligers die na 1 juni in
dienst treden ontvangen, overeenkomstig de hoofdregel, de vaste vergoeding naar rato.

De kosten van de gemaakte afspraken zijn als volgt:
250 (inzet) x fl. 5,- (verhoging) x 2.500 (vrijwilligers) + 750.000 (vaste vergoeding) x 1,04
(werkgeverslasten) = fl. 4.030.000 op jaarbasis. Gerelateerd aan het aantal BVE’s komt
dit uit op fl. 89,- per BVE.

4 Premiemutaties 2000
• De werkgeverspremie voor de FPU is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook

de werkgeverspremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) is
niet gewijzigd. Wel is voor deze premie weer een stap gezet in het mitigeringstraject
van de werkgeversbijdrage vanwege de privatisering van het ABP. Hiervoor is
destijds afzonderlijk gecompenseerd.

• Het werkgeversdeel van de premie voor het bovenwettelijk invaliditeitspensioen
(bwIP) is met ingang van 1 januari 2000 gestegen van 1,05% naar 1,20%. Deze
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stijging werkt voor 47% door in de loonsom, zodat de toename van het loongevoelig
deel van het normbedrag 0,07% bedraagt.

• Het werkgeversdeel van de premie ANW-hiaat is gestegen van 0,05% naar 0,10%.
Deze premie werkt voor 49% door in de loonsom, zodat het effect op het
loongevoelig deel van het normbedrag 0,02% bedraagt.

• De pseudo-premie WW is per 1 januari 2000 gestegen van 6,10% naar 6,25%.
Omdat deze premie niet door u wordt afgedragen houdt deze premiestijging een
toename van inkomsten in. De verhoging van de pseudo-premie WW werkt voor 45%
door in de loonsom, zodat het besparend effect op het loongevoelige deel van het
normbedrag 0,07% bedraagt.

• De overhevelingstoeslag is per 1 januari 2000 gedaald van 2,20% naar 2,15%. De
verlaging van de overhevelingstoeslag werkt voor 76% door in de loonsom, zodat het
effect op het loongevoelige deel van het normbedrag 0,04% bedraagt.

• Het werkgeversaandeel in de GVP-premie is met ingang van 1 januari 2000 verlaagd
van 3,68% naar 3,55%. Deze verlaging werkt voor 80% door in de loonsom, zodat
het besparend effect op het loongevoelig deel van het normbedrag 0,10% bedraagt.

• Met ingang van 1 januari 2000 is de WAO-premie  gedaald van 7,75% ( 6,95%
basispremie en 0,80% landelijk gemiddelde gedifferentieerde premie) naar 7,70%
(6,30% basispremie en 1,40% landelijk gemiddelde gedifferentieerde premie). Deze
verlaging werkt voor 80% door in de loonsom, zodat het besparend effect op het
loongevoelig deel van het normbedrag 0,04% bedraagt.

• Het totaal van de opwaartse (0,09%) en neerwaartse (0,24%) premiemutaties op de
loonsom bedraagt 0,15%, zijnde een neerwaartse bijstelling van fl. 139,- per BVE
vanaf 2000. Bij circulaire EA99/U94678 van 30 november 1999 was u reeds gemeld
dat de premiemutaties 2000 naar verwachting tot een neerwaartse bijstelling van het
normbedrag per BVE vanaf het jaar 2000 zouden leiden.

5 Mutatie incidentele loonontwikkeling
De vergoeding voor de incidentele loonontwikkeling voor het jaar 2000 is door het
kabinet beleidsmatig vastgesteld op 0,6% van de loongevoelige uitgaven, hetgeen
overeenkomt met fl. 565,- per BVE vanaf 2000 en fl. 566,- vanaf 2001 en verdere jaren.
De vergoeding voor loongevoelige uitgaven is bedoeld om het verschil tussen de
wijziging van het gemiddeld verdiende loon (vanwege onder andere de invloed van in- en
uitstroom en de kosten van reguliere periodieken) en de bij CAO afgesproken
inkomensmaatregelen op te vangen.

6 Drugshandhaving
Ter intensivering van de handhavingsinspanningen ten aanzien van het
softdrugsbeleid is voor de politie vanaf 2001 een structureel bedrag
beschikbaar voor de personele en materiële kosten. Dit bedrag leidt tot een
ophoging van de normvergoeding met fl. 324,- met ingang van het jaar 2001.
In de jaarrekening dient expliciet door de regio's te worden opgenomen welke extra
inspanningen zijn geleverd m.b.t. de handhaving van het drugsbeleid, met name ten
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aanzien van de zogenoemde achterdeurproblematiek van coffeeshops (zie de
desbetreffende kabinetsnota).

7 Convenant politie
De normverhogingen, voortvloeiend uit het convenant, voor de jaren 2000 t/m 2003 zijn
reeds verwerkt in de basis (EA99/U94678).

10 CONTACTPERSONEN

Arbeidsvoorwaarden en premiemutaties mw. drs. G. Hovius 070-4266747
BVE's, algemene en bijzondere bijdragen mw. M.J. Kanoen

dhr. drs. S.J. Scheeringa
070-4268241
070-4268509

Asielbekostiging dhr. A.T.G. van Geijlswijk 070-4266509
Vermogensproblematiek en
bekostigingsstelsel Politie

dhr. drs. C.C. Schreuder 070-4267164

Overige onderwerpen
Coördinerend accountmanager dhr. P. Franssen 070-4267437
Accountmanagers dhr. W.J. Bres 070-4267578

dhr. drs. J.C. Cats 070-4266912
dhr. drs. O.P. Huurdeman 070-4269255
mw. drs. P.L. Jansen 070-4268276
dhr. drs. J.A. Knigge 070-4267041
mw. drs. E.C.R. Kramer 070-4267059

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit zoals genoemd in paragraaf 9, inzake de bijstelling
van de hoogte van het normbedrag, betrokken is, kan tegen deze beslissing binnen zes weken na de
dag van verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen
van een bezwaarschrift bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Politie /
Afdeling Bedrijfsvoering en Toezicht), Postbus 20011, 2500 EA Den Haag). Het bezwaarschrift moet op
grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht, en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Zo mogelijk wordt een kopie van het
bestreden besluit bijgevoegd.



Aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  DEN HAAG

Onderwerp

Implementatie van de adviezen van de Stuurgroep
implementatie modernisering politiezorg (STIMP)

1. Inleiding

Zoals toegezegd, informeer ik u bij deze over de implementatie van de adviezen van
de Stuurgroep implementatie modernisering politiezorg (STIMP) met betrekking tot
vermogensposities van de politieregio’s alsmede met betrekking tot
vermogensverevening en bekostigingsstelsel. De rapporten en adviezen van de
STIMP treft u hierbij aan.

De STIMP is bij besluit van 15 juli 1999 (Stcr. 1999, 143) geïnstalleerd om, zoals
afgesproken in het Convenant politie 1999, voorstellen te doen omtrent de verdere
modernisering van de politiezorg. De STIMP, onder voorzitterschap van prof.dr. A.
van der Zwan, is samengesteld uit diverse korpsbeheerders en korpschefs, een
hoofdofficier van justitie, alsmede uit enkele medewerkers van het Nederlands
Politie Instituut en van de ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Financiën. De taak van de STIMP was
vierledig:
a) begeleiden van de evaluatie van het Budgetverdeelsysteem (BVS);
b) een voorstel doen op welke wijze aspiranten in de komende jaren kunnen worden
meegeteld in de definitie van een fulltime equivalent;
c) een voorstel doen hoe -door middel van normen ten aanzien van de
bedrijfsvoering en de financiële positie van de politieregio’s alsmede door de
verdeling van
middelen- de regio’s in een meer gelijkwaardige financiële positie komen;
d) adviseren over mogelijke aanpassingen van het bekostigingsstelsel vanaf het jaar
2001.

De besprekingen in de STIMP over de genoemde onderwerpen hebben geleid tot
adviezen over deze vier onderwerpen. Over het advies inzake het onder b bedoelde
onderwerp en mijn standpunt daaromtrent is uw Kamer reeds geïnformeerd bij brief
van 24 november 1999 (kamerstukken II 1999/2000, 26 345, nr. 27). De
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beknopt aan de orde. Daarbij zijn de onderwerpen genoemd onder a en d
samengenomen. De adviezen en de implementatie daarvan zijn met instemming
ontvangen en besproken in het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van
Hoofdcommissarissen. De implementatie vindt plaats via het BVS, op basis
waarvan ingevolge artikel 44 Politiewet 1993 de omvang van de rijksbijdrage per
politieregio wordt bepaald.

2. Vermogensposities

De STIMP is gevraagd advies uit te brengen hoe door middel van normen de
politieregio’s in een meer gelijkwaardige financiële positie kunnen worden gebracht.
Het primaire doel was niet een absolute norm voor de regio’s te formuleren. In haar
advies heeft de STIMP aangegeven wat voor elke regio de (genormeerde) eigen
vermogenspositie zou moeten zijn en heeft tevens de (genormeerde) omvang van de
voorzieningen vastgelegd. Vervolgens zijn de feitelijke vermogens van de regio’s in
beeld gebracht. Op basis daarvan kan inzichtelijk worden gemaakt of een regio al
dan niet afwijkt van het genormeerde eigen vermogen. De STIMP stelt ter zake een
bandbreedte voor van 25% boven of onder het genormeerde eigen vermogen. Daarbij
kiest zij voor een correctiepercentage van 75%. Een en ander betekent voor regio’s
met een eigen vermogen dat meer dan 25% onder het genormeerde eigen vermogen
ligt, dat zij voor 75% van het verschil (in guldens) tussen het feitelijke eigen
vermogen en de norm gecompenseerd moeten worden. Daarentegen geldt voor
regio’s met een eigen vermogen dat meer dan 25% boven het genormeerde eigen
vermogen ligt, dat zij drie jaren de tijd krijgen om 75% van het verschil (in guldens)
tussen het eigen vermogen en de norm binnen drie jaar volledig aan te wenden voor
de directe politiezorg in de regio. De totale benodigde compensatie bedraagt
volgens de STIMP 192 miljoen gulden. Ter dekking van dit bedrag adviseert zij een
korting van 2% op de algemene bijdrage aan de regio’s in de jaren 2001 en 2002.

Ik kan mij vinden in de benadering van de STIMP. Op een onderdeel acht ik evenwel
een aanpassing noodzakelijk, namelijk de wijze van compensatie tussen het
feitelijke vermogen en de norm. In dat verband ga ik uit van een bandbreedte van
12,5% in plaats van 25% boven of beneden het genormeerde eigen vermogen en ga
ik wat betreft het correctiepercentage uit van 100% ten opzichte van de
bandbreedte. Met deze aanpassing kan worden voorkomen dat in de praktijk
aanzienlijke verschillen tussen regio’s blijven bestaan, terwijl ons gezamenlijk
streven er juist op is gericht dat de politieregio’s in een meer gelijkwaardige
financiële positie komen. Bij de door de STIMP gehanteerde percentages zouden er
regio’s zijn die, mede door de compensatie, in een beduidend gunstiger positie
komen te verkeren dan regio’s die net binnen de bandbreedte vallen.
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genormeerd eigen vermogen, dienen het surplus ten opzichte van de
bandbreedtegrens binnen drie jaar volledig aan te wenden voor de directe politiezorg
in de regio. Aan hen is gevraagd bij mij een -door de accountant gecertificeerd- plan
in te dienen, gelijktijdig met het jaarplan en de begroting 2001. Voor de goede orde
wijs ik erop dat aldus geen sprake is van directe interventie van rijkswege in het
vermogen van de betrokken regio’s.

Met het oog op de dekking van het bedrag van de totale compensatie -dat is met de
aangegeven aanpassingen circa 200 miljoen gulden- stel ik 27,8 miljoen gulden
extra ter beschikking (inclusief de voor dit jaar gereserveerde en vrijvallende 22
miljoen gulden voor prestatiebekostiging) . Dit betekent dat de korting op de
algemene bijdrage in de jaren 2001 en 2002 per saldo lager zal zijn dan in het
STIMP advies, namelijk circa 1,7%. Daarbij teken ik aan dat de regio’s deze korting
kunnen corrigeren op hun balanspositie, waardoor de consequenties voor het
bedrijfsresultaat nihil zijn. Er is derhalve geen sprake van een nadelig effect voor de
beoogde sterkte-ontwikkeling.

Met de bovengenoemde maatregelen -waarmee het Korpsbeheerdersberaad heeft
ingestemd- wordt bevorderd dat de politieregio’s, in lijn met de afspraak in het
regeerakkoord, uiterlijk in 2002-2003 in een meer gelijkwaardige financiële positie
komen te verkeren. In dit verband wijs ik nog op het wetsvoorstel 27 039, dat ertoe
strekt een uitdrukkelijke basis in de Politiewet 1993 te bieden om bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur regels te stellen ten aanzien van het vermogen van
de politieregio. Het gaat daarbij om regels terzake van de vorming, het aanhouden
en de aanwending van vermogen. Het doel daarvan is te bevorderen dat de door het
Rijk beschikbaar gestelde gelden rechtstreeks ten goede komen aan de politiezorg
en dat de reserves van de regio’s worden beperkt tot hetgeen uit een oogpunt van
gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk is. Het wetsvoorstel voorziet tevens in de
bevoegdheid om een regio die niet voldoet aan de gestelde regels, te kunnen korten
op toekomstige rijksbijdragen. Daarbij kan worden gedacht aan de situatie dat een
regio met een relatief groot eigen vermogen, haar eigen vermogen onverhoopt niet
binnen de hiervoor gestelde termijn heeft teruggebracht tot maximaal de grens van
de bedoelde bandbreedte. Uw Kamer heeft inmiddels verslag uitgebracht over dit
wetsvoorstel.

3. Bekostigingstelsel politie

Bij aanvang van haar onderzoek naar de herziening van het bekostigingsstelsel
heeft de STIMP enkele randvoorwaarden geformuleerd. Volgens de STIMP moet
voorkomen worden dat de wijzigingen van het bekostigingsstelsel zodanig ingrijpend
zijn, dat ze het functioneren van de regio’s die als gevolg van deze wijzigingen
zouden moeten krimpen, voor jaren verstoren. Voorts is het volgens de STIMP meer
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het nieuwe model beter bestand te maken tegen veranderingen in de omgeving,
zodat eventuele reparaties pas na verloop van tijd nodig zijn.

In lijn met het Beleidsplan Nederlandse politie gaat de STIMP uit van de volgende 4
componenten voor het bekostigingsstelsel: basisbekostiging, regiospecifieke
toedeling, bovenregionale toedeling en prestatiebekostiging.

- basisbekostiging
Ten aanzien van de basisbekostiging adviseert de STIMP het actualiseren van de
indicatoren naar de meest recente CBS-gegevens. Daarbij wordt geadviseerd voor
de indicator ‘inwoners’ geen gebruik te maken van het ‘gewone’ CBS-cijfer, maar
van het CBS-prognosecijfer. Het ‘gewone’ CBS-cijfer pakt nadelig uit voor sterk in
inwonertal groeiende regio’s omdat het cijfer eerst circa twee jaar na het
meetmoment beschikbaar is. De STIMP stelt voorts voor de variabele ‘niet-
Nederlanders’ te operationaliseren met de indicator ‘niet westerse allochtonen’,
zodat het niet meer is gekoppeld aan het begrip nationaliteit, dat sterk veranderlijk
is; personen kunnen van nationaliteit veranderen. Voorts stelt de STIMP onder meer
een schoning voor in die zin dat bijzondere bijdragen zouden moeten worden
opgenomen in de basisbekostiging. Ook de bijzondere toekenningen zouden daarin
moeten worden opgenomen of anders in de componenten regiospecifieke toedeling
of bovenregionale toedeling.

Het advies van de STIMP onderschrijf ik. Wel dient een niet onbelangrijke
kanttekening te worden geplaatst bij de indicator ‘niet-westerse allochtonen’.
Introductie van deze indicator heeft namelijk voor enkele regio’s zeer nadelige
financiële gevolgen. Deze gevolgen zijn voor twee politieregio’s -te weten de
politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Limburg-Zuid- omvangrijk, die voor de laatste
genoemde regio mede voortvloeien uit de thans vigerende systematiek. Daarmee
komt de door de STIMP geformuleerde randvoorwaarde op het punt van
ingrijpendheid in het geding. Niettemin kies ik -in lijn met de STIMP- voor de
indicator ‘niet-westerse allochtonen’, omdat andere indicatoren minder aansluiten
bij de behoefte aan politiezorg. Om te voorkomen dat door de indicator ‘niet-
westerse allochtonen’ het functioneren van de genoemde regio’s sterk verstoord
raakt, is besloten tot een reparatie tot en met 2003. Deze reparatie komt voor de
helft voor rekening van alle regio’s, voor de andere helft stel ik een extra bedrag van
gemiddeld circa 23 miljoen gulden per jaar ter beschikking. Voor deze twee
politieregio’s zal in overleg een gericht plan moeten worden ontwikkeld, uitgaande
van de door de STIMP geformuleerde kaders. De reparatie voor de komende jaren
biedt deze regio’s de gelegenheid hier geleidelijk naar toe te groeien. De indicator
heeft ook nadelige financiële gevolgen voor de politieregio Kennemerland, maar
deze gevolgen kunnen, gelet op de vermogenspositie van die regio, naar mijn
oordeel door deze regio zelf worden opgevangen.
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- regiospecifieke toedeling
Ook het advies van de STIMP met betrekking tot de regiospecifieke toedeling,
neem ik over. Dat houdt in dat de voorzieningen ‘Haven Rotterdam’ (politieregio
Rotterdam-Rijnmond) en ‘Hofstad’ (politieregio Haaglanden) blijven bestaan en dat
de berekeningsuitkomsten voor de voorziening ‘toezicht water/landsgrenzen/
geografische structuur’ worden geactualiseerd. Met betrekking tot de voorziening
voor asielgerelateerde politietaken -die de STIMP overigens niet heeft betrokken in
haar advies- bestaat het voornemen om per 1 januari 2001 een gewijzigde
systematiek in te voeren, die de bezwaren tegen de huidige staffel moet
ondervangen en waarbij rekening is gehouden met de openbare orde component.
Definitieve besluitvorming daarover zal dit najaar plaatsvinden na overleg met het
veld.

- bovenregionale toedeling
Waar het gaat om bedragen die aan de regio’s worden toegekend ter bekostiging
van bovenregionale voorzieningen, adviseert de STIMP de huidige wijze van
bekostiging meer transparant te maken. Zulks door alle huidige budgetten toe te
voegen aan de basisbekostiging, deze toevoeging (inclusief het hoofdbudget)
conform het gewijzigde budgetverdeelsysteem te verdelen en voor uitbetaling elke
regio voor een gelijk percentage af te romen, opdat daaruit de bovenregionale
voorzieningen bekostigd kunnen worden.

Ik onderschrijf dit advies van de STIMP volledig. Met deze systematiek komt
duidelijker tot uitdrukking dat de bovenregionale voorzieningen onderdeel zijn van
het regionale politiebestel.

- prestatiebekostiging
 Zoals in het Beleidsplan Nederlandse politie is aangegeven, wordt de aansturing van
de regio’s op basis van geld en sterkte geleidelijk gewijzigd in aansturing op basis
van resultaten (prestaties en (maatschappelijk) effecten). In dit verband is in het
Convenant politie 1999 onder meer afgesproken te komen tot de invoering van een
prestatiecomponent in het nieuwe bekostigingsstelsel. Daarvoor is 12 miljoen
gulden beschikbaar in het jaar 2001, oplopend tot 116 miljoen gulden in het jaar
2004 (na aftrek van de rijksdotatie in 2000 en de compensatie voor de regio’s Gooi
en Vechtstreek en Limburg-Zuid). De STIMP adviseert de prestatiebekostiging te
baseren op de output- en outcome-gegevens uit het Informatiemodel Nederlandse
politie (INP). De bekostiging dient volgens de STIMP plaats te vinden op basis van
enerzijds vergelijking van prestatiegegevens van alle politieregio’s en anderzijds
prestatieverbetering van de afzonderlijke politieregio’s. Ter zake van het
beloningsregime kiest zij ervoor dat alleen ‘koplopers’ worden beloond, de overige
regio’s niet.
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instrument van de prestatiebekostiging technisch verder uit te werken, zodat in het
najaar van 2001 de validiteit van het instrument kan worden beoordeeld en tot
prestatiebekostiging kan worden overgegaan. Indien het ontwikkelde instrument
alsdan als valide wordt beoordeeld, kan in het najaar 2001 tot een eerste afrekening
worden gekomen op basis van onderlinge vergelijking van prestatiegegevens van alle
regio’s. Deze meting is tevens de nulmeting waar het gaat om prestatieverbetering
van de afzonderlijke regio’s. Het is in dit verband van betekenis dat regio’s in hun
plannen de INP-indicatoren gebruiken. Daarbij wijs ik ook op het belang van GIDS
(Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie) als
hulpmiddel om het INP en de daarbij horende indicatoren eenvoudig en
geautomatiseerd te genereren.

De adviezen die de STIMP heeft uitgebracht ter zake van het nieuwe
bekostigingsstelsel zijn waardevol. Het nieuwe bekostigingsstelsel bevordert de
aandacht voor een doelmatige, effectieve en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering
van regio’s. Dit is van belang voor de verdere verbetering van de dienstverlening en -
in het verlengde daarvan- de veiligheidsituatie in Nederland. Met de regio’s Gooi en
Vechtstreek en Limburg-Zuid en met de regio’s die thans een bijdrage krijgen op
basis van artikel 44, tweede lid, van de Politiewet 1993, zullen nadere gesprekken
worden gevoerd met het oog op de uitwerking van het nieuwe bekostigingsstelsel
voor deze regio’s.

4. Tenslotte

Zoals hiervoor is gebleken, neem ik de adviezen die de STIMP heeft uitgebracht
met betrekking tot de vermogensposities van de politieregio’s, de
vermogensverevening en het bekostigingsstelsel over. Op enkele punten acht ik,
zoals ik heb aangegeven, evenwel aanpassingen noodzakelijk, om onbedoelde
nadelige effecten enigszins te neutraliseren. Teneinde de doelstelling in het
regeerakkoord te halen en gezien het draagvlak in het veld voor de door de STIMP
in haar adviezen gekozen lijn, moet het mogelijk zijn om de feitelijke implementatie
van de adviezen met ingang van het begrotingsjaar 2001 te starten. In de naar de
regio’s gezonden juni-circulaire, waarin de financiële kaders voor het volgende jaar
zijn opgenomen, heb ik dan ook al rekening gehouden met de adviezen van de
STIMP en de voorgenomen implementatie daarvan.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries
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Berekening relatieve tekorten en overschotten eigen vermogen: BZK STIMP
STIMP en BZK vergeleken Percentage Percentage

12,5% 25,0%
(Guldens x1000) (Guldens x1000) (Guldens x1000) (Guldens x1000) (Guldens x1000) (Guldens x1000) (Guldens x1000) (Guldens x1000) (Guldens x1000)

REGIOKORPSEN Vermogen Norm Verschil Bandbreedte Tekort Overschot Bandbreedte Tekort Overschot
GRONINGEN 48.641 81.504 -32.863 10.188 -22.675 0 20.376 -24.647 0
FRIESLAND 49.250 63.440 -14.190 7.930 -6.260 0 15.860 0 0
DRENTHE 20.152 44.517 -24.365 5.565 -18.800 0 11.129 -18.274 0
IJSSELLAND 58.194 52.283 5.911 6.535 0 0 13.071 0 0
TWENTE 60.812 71.053 -10.241 8.882 -1.359 0 17.763 0 0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 53.270 70.626 -17.356 8.828 -8.528 0 17.657 0 0
GELDERLAND-MIDDEN 49.856 80.096 -30.240 10.012 -20.228 0 20.024 -22.680 0
GELDERLAND-ZUID 39.570 57.252 -17.682 7.157 -10.526 0 14.313 -13.262 0
UTRECHT 147.822 173.150 -25.328 21.644 -3.684 0 43.288 0 0
NOORD-HOLLAND-NOORD 38.105 53.883 -15.778 6.735 -9.043 0 13.471 -11.834 0
ZAANSTREEK-WATERLAND 34.243 26.677 7.566 3.335 0 4.231 6.669 0 5.675
KENNEMERLAND 103.941 67.348 36.593 8.419 0 28.175 16.837 0 27.445
AMSTERDAM-AMSTELLAND 437.106 312.700 124.406 39.088 0 85.319 78.175 0 93.305
GOOI en VECHTSTREEK 20.000 32.223 -12.223 4.028 -8.195 0 8.056 -9.167 0
HAAGLANDEN 240.969 273.982 -33.013 34.248 0 0 68.496 0 0
HOLLANDS MIDDEN 45.176 84.228 -39.052 10.529 -28.524 0 21.057 -29.289 0
ROTTERDAM-RIJNMOND 416.942 304.324 112.618 38.041 0 74.578 76.081 0 84.464
ZUID-HOLLAND-ZUID 68.221 51.546 16.675 6.443 0 10.232 12.887 0 12.506
ZEELAND 26.021 42.030 -16.009 5.254 -10.755 0 10.508 -12.007 0
MIDDEN- en WEST-BRABANT 59.847 127.499 -67.652 15.937 -51.715 0 31.875 -50.739 0
BRABANT-NOORD 80.880 65.568 15.312 8.196 0 7.116 16.392 0 0
BRABANT-ZUID-OOST 76.812 82.496 -5.684 10.312 0 0 20.624 0 0
LIMBURG-NOORD 52.312 44.443 7.869 5.555 0 2.314 11.111 0 0
LIMBURG-ZUID 85.002 89.708 -4.706 11.214 0 0 22.427 0 0
FLEVOLAND 67.803 28.370 39.433 3.546 0 35.887 7.093 0 29.575
TOTAAL -200.291 247.850 -191.898 252.968
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Bijlage 3: Opbouw beschikbaar aantal BVE’s

Toelichting
Het overzicht is onder te verdelen in een viertal onderdelen te weten:
1.  BVE’s die in aanmerking komen voor de basisbekostiging
 Dit deel bestaat uit het aantal BVE’s zoals deze in de algemene maatstaf zijn opgenomen met

daarop een aantal mutaties. De toevoeging zijn overhevelingen van budgetten van bijzondere naar de
algemene bijdrage. Deze budgetten zijn omgerekend naar BVE’s en zullen vanaf 2001 onderdeel
uitmaken van het beschikbaar aantal BVE’s ten behoeve van de basisbekostiging. Het betreft hier de
toevoegingen voor de tranches regeerakkoord paars II, de toevoeging knelpunten ten behoeve van
artikel 3 en de toevoegingen vanuit de budgetten ten behoeve van de bovenregionale voorzieningen.
Voor een berekening van de toevoegingen t.b.v. de bovenregionale voorzieningen verwijs ik u naar de
achtergevoegde tabel.

 Door herberekening van de Water en Grens problematiek worden in 2001 een 13-tal BVE’s onttrokken
aan de basisbekostiging.

 Het totaal beschikbaar (1A) geeft het aantal BVE’s dat voor basisbekostiging  in aanmerking komt.

2.  Regionaal Specifiek
 Naast de basisbekostiging kent het BSP, net als de huidige BVS-verdeling, een aantal regio

specifieke omstandigheden. Zoals bij 1. reeds is aangegeven heeft voor Water en Grens een
herberekening plaatsgevonden waardoor in 2001 ten opzichte van voorgaande jaren 13 BVE’s zullen
worden toegevoegd

 Het totaal beschikbaar (2A) geeft het aantal BVE’s dat voor regionaal specifieke omstandigheden
beschikbaar is.

 
3.  Het totaal aantal te verdelen BVE’s (1A+2A) sluit aan met het aantal BVE’s zoals in het Convenant

politie 1999 aangegeven. Hierop worden de bijdrage die reeds aan de artikel 4 korpsen zijn toegekend
en de bijdrage ten behoeve van de bovenregionale voorzieningen in mindering gebracht.  3A geeft het
totaal aantal beschikbare BVE’s dat beschikbaar is voor de korpsen na afroming van bovengenoemde
bijdragen.

 
4.  Hier is het totaal beschikbaar aantal BVE’s voor de bovenregionale voorzieningen. Tevens is hier een

specificatie opgenomen van de diverse bovenregionale voorzieningen die uit de afroming zullen
worden gefinancierd.



Bijlage 3:   Opbouw beschikbaar aantal BVE's

1. In aanmerking komend voor 
Basisbekostiging: 1999 2000 2001 2002 2003
Basis bve's 38406 38406 38406 38406 38406
IVT 666 666 666 666 666
Motie Dijksman 648 648 648 648 648
Rech. dnst. bet. verk. 42 42 42 42 42
36 uww 161 161 161 161 161
NMP 534 534 534 534 534
Paars 1 2102 2102 2102 2102 2102
Tranche 1999 paars II 505 505 505 505 505
Tranche 2000 paars II 476 635 635 635
Groei paars1 (onderdeel groei paars II) 200 200 200 200
Tranche 2001 paars II 721 961 961
Groei paars1 (onderdeel groei paars II) 50 50 50
tranche 2002 paars II 479 638
Bolkestein (omgerekend BVE) 0 0 0 0 0
Groeiregio (Flevoland) 83 83 83 83 83

43147 43823 44753 45472 45631
tbv Water en Grens (reg. spec) -24 -24 -24
Beschikbaar 43147 43823 44729 45448 45607   *= incl. kernteams (414)
Toevoeging tbv artikel 3 (knelp.): 38 38 38
Toevoeging tbv bovenregionaal: 0 0 505 505 505
(1A) Totaal Beschikbaar 43147 43823 45272 45991 46150

2. In aanmerking komend voor regionaal 
specifiek:
Hofstadregio (Haaglanden) 299 299 299 299 299
Rivierpolitie (RR) 351 351 351 351 351
EK 2000 (Utrecht) 6 6
Water en Grens (reg. spec.) 118 118 142 142 142

(2A) Totaal beschikbaar: 774 774 792 792 792
3. Totaal te verdelen BVE's 43922 44598 46064 46783 46942
(Basis + reg. spec.)
Af te romen voor art. 4 korpsen: 0 0 38 9 0   (wijzigingen voorbehouden)
Af te romen voor bovenregionaal: 414 414 929,3         929,3         929,3         
(3A) Na afroming beschikbaar voor 
korpsen: 43508 44184 45096 45845 46013   (excl. Bolkestein)

4. Bovenregionaal (vanaf 2001):
Beschikbaar:
Uit afroming: 414 414,0         929,3         929,3         929,3         
Van LSOP en KLPD: 0 -             1,3             1,3             1,3             
Totaal beschikbaar (afgerond): 414 414 931 931 931

Verdeling:
Kernteams 414 414 579 579 579
Fraudeteams 160 160 160
GROT's 62 62 62
UMS 45 45 45
USD 38 38 38
FEC 15 15 15
CIV 7 7 7
NCIPS 24 24 24
Totaal: 414 414 931 931 931

Normbedrag per BVE 110035 112836 113168 114373 114518

Aansluiting op Convenant politie 1999

Convenantsreeks 43922 44757 45768 46406
Correctie CAO 0 -159 -240 -159
Correctie art. 3: 0 0 38 38
Correctie bovenregionaal 0 0 505 505
CIV -7 -7
Reeks STIMP (incl. region spec.) 43922 44598 46064 46783
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Ontwikkeling: 2004 ten opzichte van huidige budget
guldens
REGIOKORPSEN 2000 2004
GRONINGEN 166.081.461 4,16%
FRIESLAND 145.903.222 13,48%
DRENTHE 113.061.214 0,05%
IJSSELLAND 110.635.487 13,87%
TWENTE 155.119.415 6,53%
NOORD- en OOST-GELDERLAND 170.727.700 7,14%
GELDERLAND-MIDDEN 166.650.517 1,42%
GELDERLAND-ZUID 125.610.843 6,54%
UTRECHT 331.277.681 4,80%
NOORD-HOLLAND-NOORD 140.022.300 10,06%
ZAANSTREEK-WATERLAND 83.107.026 5,81%
KENNEMERLAND 155.486.738 0,05%
AMSTERDAM-AMSTELLAND 632.053.212 5,23%
GOOI en VECHTSTREEK 75.185.044 -2,98%
HAAGLANDEN 468.393.623 10,42%
HOLLANDS MIDDEN 200.329.802 4,79%
ROTTERDAM-RIJNMOND 582.787.626 6,50%
ZUID-HOLLAND-ZUID 127.684.679 7,34%
ZEELAND 103.529.204 1,54%
MIDDEN- en WEST-BRABANT 271.714.637 4,86%
BRABANT-NOORD 141.314.730 7,19%
BRABANT-ZUID-OOST 177.892.430 8,53%
LIMBURG-NOORD 122.530.536 3,57%
LIMBURG-ZUID 208.702.643 -18,43%
FLEVOLAND 73.888.787 24,77%
TOTAAL 5.049.690.555 5,36%

Netto bedragen, exclusief bovenregionale voorzieningen
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Toevoeging
Bolkestein
guldens
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 1.052.000 1.052.000 1.052.000 1.052.000 1.052.000
FRIESLAND 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000
DRENTHE 1.288.000 1.288.000 1.288.000 1.288.000 1.288.000
IJSSELLAND 1.162.000 1.162.000 1.162.000 1.162.000 1.162.000
TWENTE 1.045.000 1.045.000 1.045.000 1.045.000 1.045.000
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.221.000 1.221.000 1.221.000 1.221.000 1.221.000
GELDERLAND-MIDDEN 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000
GELDERLAND-ZUID 1.012.000 1.012.000 1.012.000 1.012.000 1.012.000
UTRECHT 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000
ZAANSTREEK-WATERLAND 906.000 906.000 906.000 906.000 906.000
KENNEMERLAND 845.000 845.000 845.000 845.000 845.000
AMSTERDAM-AMSTELLAND 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000
GOOI en VECHTSTREEK 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
HAAGLANDEN 553.000 553.000 553.000 553.000 553.000
HOLLANDS MIDDEN 905.000 905.000 905.000 905.000 905.000
ROTTERDAM-RIJNMOND 599.000 599.000 599.000 599.000 599.000
ZUID-HOLLAND-ZUID 936.000 936.000 936.000 936.000 936.000
ZEELAND 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000
MIDDEN- en WEST-BRABANT 997.000 997.000 997.000 997.000 997.000
BRABANT-NOORD 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000
BRABANT-ZUID-OOST 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000
LIMBURG-NOORD 1.119.000 1.119.000 1.119.000 1.119.000 1.119.000
LIMBURG-ZUID 949.000 949.000 949.000 949.000 949.000
FLEVOLAND 1.087.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000
TOTAAL 24.500.000 24.500.000 24.500.000 24.500.000 24.500.000

Onder voorbehoud van de evaluatie die in 2001 gehouden zal worden. Op basis van deze evaluatie wordt in 2001 bepaald of de bijzondere bijdrage
ter voorkoming en bestrijding van jeugdcriminaliteit (Bolkestein) blijft bestaan, of deel gaat uitmalen van de basisbekostiging.
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Verdeling BVS 2000 en BSP 2001 tot en met 2004
Bruto bve's (vóór inhoudingen en toedelingen)

REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 1.415,1 1.495,7 1.519,3 1.524,6 1.524,6
FRIESLAND 1.242,1 1.386,0 1.408,5 1.413,4 1.413,4
DRENTHE 938,8 972,0 988,1 991,7 991,7
IJSSELLAND 979,2 1.085,9 1.103,0 1.106,8 1.106,8
TWENTE 1.376,8 1.429,1 1.451,1 1.456,0 1.456,0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.469,8 1.580,5 1.605,6 1.611,2 1.611,2
GELDERLAND-MIDDEN 1.456,6 1.462,6 1.485,0 1.489,9 1.489,9
GELDERLAND-ZUID 1.101,7 1.155,4 1.173,7 1.177,7 1.177,7
UTRECHT 2.945,5 3.014,4 3.061,0 3.071,3 3.071,3
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.227,7 1.327,7 1.348,4 1.353,0 1.353,0
ZAANSTREEK-WATERLAND 735,3 757,2 769,1 771,7 771,7
KENNEMERLAND 1.372,6 1.335,2 1.356,1 1.360,7 1.360,7
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.652,9 5.776,5 5.872,8 5.894,2 5.894,2
GOOI en VECHTSTREEK 651,7 622,0 631,5 633,7 633,7
HAAGLANDEN 3.884,2 4.193,4 4.261,1 4.276,1 4.276,1
HOLLANDS MIDDEN 1.748,2 1.819,0 1.847,2 1.853,4 1.853,4
ROTTERDAM-RIJNMOND 4.855,7 5.040,7 5.121,5 5.139,4 5.139,4
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.133,9 1.184,3 1.202,9 1.207,0 1.207,0
ZEELAND 871,7 871,3 885,5 888,6 888,6
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.357,6 2.470,9 2.509,1 2.517,5 2.517,5
BRABANT-NOORD 1.254,4 1.308,3 1.328,8 1.333,3 1.333,3
BRABANT-ZUID-OOST 1.582,7 1.671,1 1.697,2 1.702,9 1.702,9
LIMBURG-NOORD 1.061,8 1.065,6 1.082,8 1.086,6 1.086,6
LIMBURG-ZUID 1.856,4 1.454,1 1.476,5 1.481,4 1.481,4
FLEVOLAND 650,7 793,1 805,2 807,9 807,9
TOTAAL 43.823,1 45.272,0 45.991,0 46.150,0 46.150,0

Onder voorbehoud van gemeentelijke herindelingen vanaf 2001 die grenzen van politieregio's overschrijden.
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Blad1

Rijksbijdragen 2000-2004
guldens
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 166.081.461 172.647.975 177.331.600 171.287.584 172.983.932
FRIESLAND 145.903.222 157.727.558 162.532.804 163.358.222 165.573.680
DRENTHE 113.061.214 119.146.997 118.884.700 112.185.916 113.122.550
IJSSELLAND 110.635.487 117.938.172 121.584.189 124.320.871 125.983.348
TWENTE 155.119.415 156.631.679 160.921.572 163.856.939 165.248.923
NOORD- en OOST-GELDERLAND 170.727.700 175.526.599 180.622.757 180.905.043 182.925.655
GELDERLAND-MIDDEN 166.650.517 168.906.629 173.183.577 168.033.176 169.024.563
GELDERLAND-ZUID 125.610.843 130.691.603 134.260.389 132.593.916 133.827.025
UTRECHT 331.277.681 330.058.318 338.858.103 344.661.272 347.165.353
NOORD-HOLLAND-NOORD 140.022.300 148.638.380 152.927.409 152.352.893 154.111.406
ZAANSTREEK-WATERLAND 83.107.026 83.124.847 85.386.258 87.252.126 87.938.587
KENNEMERLAND 155.486.738 147.423.898 151.495.127 154.790.535 155.563.502
AMSTERDAM-AMSTELLAND 632.053.212 628.216.182 645.821.010 660.169.006 665.101.607
GOOI en VECHTSTREEK 75.185.044 75.882.829 76.752.469 74.526.295 72.945.084
HAAGLANDEN 468.393.623 486.860.387 500.935.071 511.510.193 517.206.457
HOLLANDS MIDDEN 200.329.802 210.422.595 215.916.676 208.122.317 209.928.305
ROTTERDAM-RIJNMOND 582.787.626 587.053.941 602.926.577 615.476.212 620.643.328
ZUID-HOLLAND-ZUID 127.684.679 129.284.638 132.902.493 135.832.354 137.051.776
ZEELAND 103.529.204 104.317.096 107.008.465 104.523.884 105.127.795
MIDDEN- en WEST-BRABANT 271.714.637 290.918.162 298.462.730 282.301.514 284.912.473
BRABANT-NOORD 141.314.730 142.924.627 146.910.508 150.145.244 151.477.408
BRABANT-ZUID-OOST 177.892.430 181.857.435 187.047.092 191.192.941 193.071.526
LIMBURG-NOORD 122.530.536 120.294.073 123.497.278 126.120.691 126.902.544
LIMBURG-ZUID 208.702.643 204.843.194 207.269.468 210.362.237 170.235.074
FLEVOLAND 73.888.787 85.411.159 88.369.229 90.407.528 92.192.883
TOTAAL 5.049.690.555 5.156.748.974 5.291.807.549 5.316.288.909 5.320.264.785
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Blad1

Inhouding
Artikel 4
bve's
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 0,0 -1,3 -0,3 0,0 0,0
FRIESLAND 0,0 -1,2 -0,3 0,0 0,0
DRENTHE 0,0 -0,8 -0,2 0,0 0,0
IJSSELLAND 0,0 -0,9 -0,2 0,0 0,0
TWENTE 0,0 -1,2 -0,3 0,0 0,0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 0,0 -1,3 -0,3 0,0 0,0
GELDERLAND-MIDDEN 0,0 -1,2 -0,3 0,0 0,0
GELDERLAND-ZUID 0,0 -1,0 -0,2 0,0 0,0
UTRECHT 0,0 -2,5 -0,6 0,0 0,0
NOORD-HOLLAND-NOORD 0,0 -1,1 -0,3 0,0 0,0
ZAANSTREEK-WATERLAND 0,0 -0,6 -0,1 0,0 0,0
KENNEMERLAND 0,0 -1,1 -0,3 0,0 0,0
AMSTERDAM-AMSTELLAND 0,0 -4,9 -1,1 0,0 0,0
GOOI en VECHTSTREEK 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0
HAAGLANDEN 0,0 -3,5 -0,8 0,0 0,0
HOLLANDS MIDDEN 0,0 -1,5 -0,4 0,0 0,0
ROTTERDAM-RIJNMOND 0,0 -4,2 -1,0 0,0 0,0
ZUID-HOLLAND-ZUID 0,0 -1,0 -0,2 0,0 0,0
ZEELAND 0,0 -0,7 -0,2 0,0 0,0
MIDDEN- en WEST-BRABANT 0,0 -2,1 -0,5 0,0 0,0
BRABANT-NOORD 0,0 -1,1 -0,3 0,0 0,0
BRABANT-ZUID-OOST 0,0 -1,4 -0,3 0,0 0,0
LIMBURG-NOORD 0,0 -0,9 -0,2 0,0 0,0
LIMBURG-ZUID 0,0 -1,2 -0,3 0,0 0,0
FLEVOLAND 0,0 -0,7 -0,2 0,0 0,0
TOTAAL 0,0 -38,0 -9,0 0,0 0,0

Vanaf 2001 worden de voor aanvullende bijdragen artikel 4 benodigde bedragen ingehouden.
Het aandeel van het regiokorps in het totale budget voor de basisbekostiging in het betreffende jaar
bepaalt de bijdrage van het korps aan de inhouding. 
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Blad1

Inhouding
Bovenregionaal
bve's
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN -13,4 -30,7 -30,7 -30,7 -30,7
FRIESLAND -11,5 -28,5 -28,5 -28,5 -28,5
DRENTHE -8,7 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
IJSSELLAND -9,0 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3
TWENTE -13,0 -29,3 -29,3 -29,3 -29,3
NOORD- en OOST-GELDERLAND -13,5 -32,4 -32,4 -32,4 -32,4
GELDERLAND-MIDDEN -13,4 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
GELDERLAND-ZUID -10,4 -23,7 -23,7 -23,7 -23,7
UTRECHT -27,4 -61,9 -61,9 -61,8 -61,8
NOORD-HOLLAND-NOORD -11,3 -27,3 -27,2 -27,2 -27,2
ZAANSTREEK-WATERLAND -6,8 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5
KENNEMERLAND -12,8 -27,4 -27,4 -27,4 -27,4
AMSTERDAM-AMSTELLAND -54,8 -118,6 -118,7 -118,7 -118,7
GOOI en VECHTSTREEK -6,1 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8
HAAGLANDEN -37,0 -86,1 -86,1 -86,1 -86,1
HOLLANDS MIDDEN -15,9 -37,3 -37,3 -37,3 -37,3
ROTTERDAM-RIJNMOND -47,5 -103,5 -103,5 -103,5 -103,5
ZUID-HOLLAND-ZUID -10,6 -24,3 -24,3 -24,3 -24,3
ZEELAND -8,1 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9
MIDDEN- en WEST-BRABANT -22,0 -50,7 -50,7 -50,7 -50,7
BRABANT-NOORD -11,9 -26,9 -26,8 -26,8 -26,8
BRABANT-ZUID-OOST -15,2 -34,3 -34,3 -34,3 -34,3
LIMBURG-NOORD -10,3 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9
LIMBURG-ZUID -17,9 -29,8 -29,8 -29,8 -29,8
FLEVOLAND -5,5 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3
TOTAAL -414,0 -929,3 -929,3 -929,3 -929,3

Vanaf 2001 heeft de inhouding betrekking op alle bovenregionale voorzieningen.
Exclusief inhouding bij LSOP (0,3 bve) en KLPD (1,0 bve) voor NCIPS.
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Blad1

Inhouding
Compensatie ten behoeve van Gooi & Vechtstreek en Limburg Zuid
bve's
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 0,0 -8,5 -7,5 -7,3 0,0
FRIESLAND 0,0 -17,0 -12,8 -12,2 0,0
DRENTHE 0,0 -2,9 -3,3 -3,3 0,0
IJSSELLAND 0,0 -12,6 -9,6 -9,1 0,0
TWENTE 0,0 -4,8 -5,0 -5,0 0,0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 0,0 -12,3 -10,1 -9,7 0,0
GELDERLAND-MIDDEN 0,0 0,0 -1,0 -1,3 0,0
GELDERLAND-ZUID 0,0 -5,4 -5,1 -5,0 0,0
UTRECHT 0,0 -3,8 -6,5 -6,8 0,0
NOORD-HOLLAND-NOORD 0,0 -11,3 -9,1 -8,7 0,0
ZAANSTREEK-WATERLAND 0,0 -1,8 -2,2 -2,2 0,0
KENNEMERLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AMSTERDAM-AMSTELLAND 0,0 -8,0 -13,5 -14,1 0,0
GOOI en VECHTSTREEK 0,0 -5,9 -5,4 -5,3 0,0
HAAGLANDEN 0,0 -35,0 -28,3 -27,2 0,0
HOLLANDS MIDDEN 0,0 -6,6 -6,7 -6,7 0,0
ROTTERDAM-RIJNMOND 0,0 -17,4 -18,1 -18,1 0,0
ZUID-HOLLAND-ZUID 0,0 -4,9 -4,8 -4,7 0,0
ZEELAND 0,0 0,0 -0,5 -0,7 0,0
MIDDEN- en WEST-BRABANT 0,0 -11,4 -10,6 -10,4 0,0
BRABANT-NOORD 0,0 -5,2 -5,1 -5,1 0,0
BRABANT-ZUID-OOST 0,0 -9,3 -8,2 -8,0 0,0
LIMBURG-NOORD 0,0 0,0 -1,1 -1,3 0,0
LIMBURG-ZUID 0,0 -13,8 -12,8 -12,6 0,0
FLEVOLAND 0,0 -17,7 -12,4 -11,6 0,0
TOTAAL 0,0 -215,8 -199,8 -196,3 0,0

Bijdragen van de korpsen aan de compensatie van Limburg Zuid en Gooi & Vechtstreek in 2001 tot en met 2003:

Eigen bijdrage Limburg Zuid en Gooi & Vechtstreek:
Het aandeel van het regiokorps in het totale budget voor de basisbekostiging in het betreffende jaar
bepaald de bijdrage van het korps aan de compensatie. 

Bijdrage andere korpsen:
Het aandeel van een korps in de totale groei in het betreffende jaar ten opzichte van de huidige situatie (BVS 2000)
bepaald de bijdrage van het korps aan de compensatie.
Korpsen die geen groei kennen, dragen ook niet bij.

De korpsen en BZK nemen ieder 50% van de compensatie voor hun rekening.
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Blad1

Inhouding
Vermogensverevening
guldens
REGIOKORPSEN 2000 2001 2002 2003 2004
GRONINGEN 0 -2.849.324 -2.849.139 0 0
FRIESLAND 0 -2.640.435 -2.641.263 0 0
DRENTHE 0 -1.851.623 -1.852.934 0 0
IJSSELLAND 0 -2.068.778 -2.068.489 0 0
TWENTE 0 -2.722.490 -2.721.298 0 0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 0 -3.010.969 -3.011.030 0 0
GELDERLAND-MIDDEN 0 -2.786.369 -2.784.739 0 0
GELDERLAND-ZUID 0 -2.201.160 -2.200.938 0 0
UTRECHT 0 -5.742.594 -5.740.178 0 0
NOORD-HOLLAND-NOORD 0 -2.529.268 -2.528.699 0 0
ZAANSTREEK-WATERLAND 0 -1.442.546 -1.442.282 0 0
KENNEMERLAND 0 -2.543.708 -2.543.024 0 0
AMSTERDAM-AMSTELLAND 0 -11.004.531 -11.013.174 0 0
GOOI en VECHTSTREEK 0 -1.184.882 -1.184.326 0 0
HAAGLANDEN 0 -7.988.679 -7.990.791 0 0
HOLLANDS MIDDEN 0 -3.465.259 -3.464.015 0 0
ROTTERDAM-RIJNMOND 0 -9.602.777 -9.604.284 0 0
ZUID-HOLLAND-ZUID 0 -2.256.205 -2.255.697 0 0
ZEELAND 0 -1.659.863 -1.660.545 0 0
MIDDEN- en WEST-BRABANT 0 -4.707.119 -4.705.206 0 0
BRABANT-NOORD 0 -2.492.382 -2.491.783 0 0
BRABANT-ZUID-OOST 0 -3.183.538 -3.182.661 0 0
LIMBURG-NOORD 0 -2.030.004 -2.030.482 0 0
LIMBURG-ZUID 0 -2.770.215 -2.768.762 0 0
FLEVOLAND 0 -1.510.969 -1.509.947 0 0
TOTAAL 0 -86.245.688 -86.245.688 0 0

Ten behoeve van de vermogensverevening vinden in 2001 en 2002 inhoudingen plaats.
Het aandeel van het regiokorps in het totale budget voor de basisbekostiging in het betreffende jaar
bepaalt de bijdrage van het korps aan de inhouding. 
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Blad1

Overzicht inhoudingen en toevoegingen
Jaar: 2000
Normbedrag 112.836 A t/m F G x normbedrag H t/m L

A B C D E F G H I J K L M
REGIOKORPSEN BVS Inhouding 

Bovenregionaal
Inhouding 

Compensatie
Inhouding Artikel 

4
Compensatie 

G&V en LZ
Regiospecifiek BVE Totaal BVE in guldens Inhouding 

Vermogen
Toevoeging 

Vermogen
Toevoeging 

Artikel 4
Bolkestein Totaal

GRONINGEN 1.415,1 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.401,7 158.162.221 0 3.147.240 3.720.000 1.052.000 166.081.461
FRIESLAND 1.242,1 -11,5 0,0 0,0 0,0 43,5 1.274,1 143.764.348 0 868.874 0 1.270.000 145.903.222
DRENTHE 938,8 -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 930,1 104.948.764 0 2.609.450 4.215.000 1.288.000 113.061.214
IJSSELLAND 979,2 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,2 109.473.487 0 0 0 1.162.000 110.635.487
TWENTE 1.376,8 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.363,8 153.885.737 0 188.678 0 1.045.000 155.119.415
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.469,8 -13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.456,3 164.323.067 0 1.183.633 4.000.000 1.221.000 170.727.700
GELDERLAND-MIDDEN 1.456,6 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.443,2 162.844.915 0 2.807.602 0 998.000 166.650.517
GELDERLAND-ZUID 1.101,7 -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.091,3 123.137.927 0 1.460.916 0 1.012.000 125.610.843
UTRECHT 2.945,5 -27,4 0,0 0,0 0,0 6,2 2.924,3 329.966.315 0 511.366 0 800.000 331.277.681
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.227,7 -11,3 0,0 0,0 0,0 3,7 1.220,1 137.671.204 0 1.255.096 0 1.096.000 140.022.300
ZAANSTREEK-WATERLAND 735,3 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 728,5 82.201.026 0 0 0 906.000 83.107.026
KENNEMERLAND 1.372,6 -12,8 0,0 0,0 0,0 10,7 1.370,5 154.641.738 0 0 0 845.000 155.486.738
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.652,9 -54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5.598,1 631.667.212 0 0 0 386.000 632.053.212
GOOI en VECHTSTREEK 651,7 -6,1 0,0 0,0 0,0 2,7 648,3 73.151.579 0 1.137.465 0 896.000 75.185.044
HAAGLANDEN 3.884,2 -37,0 0,0 0,0 0,0 299,0 4.146,2 467.840.623 0 0 0 553.000 468.393.623
HOLLANDS MIDDEN 1.748,2 -15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.732,3 195.465.803 0 3.958.999 0 905.000 200.329.802
ROTTERDAM-RIJNMOND 4.855,7 -47,5 0,0 0,0 0,0 351,4 5.159,6 582.188.626 0 0 0 599.000 582.787.626
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.133,9 -10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.123,3 126.748.679 0 0 0 936.000 127.684.679
ZEELAND 871,7 -8,1 0,0 0,0 0,0 29,7 893,3 100.796.399 0 1.492.805 0 1.240.000 103.529.204
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.357,6 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.335,6 263.539.762 0 7.177.876 0 997.000 271.714.637
BRABANT-NOORD 1.254,4 -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.242,5 140.198.730 0 0 0 1.116.000 141.314.730
BRABANT-ZUID-OOST 1.582,7 -15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.567,5 176.870.430 0 0 0 1.022.000 177.892.430
LIMBURG-NOORD 1.061,8 -10,3 0,0 0,0 0,0 24,5 1.076,0 121.411.536 0 0 0 1.119.000 122.530.536
LIMBURG-ZUID 1.856,4 -17,9 0,0 0,0 0,0 2,7 1.841,2 207.753.643 0 0 0 949.000 208.702.643
FLEVOLAND 650,7 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 645,2 72.801.787 0 0 0 1.087.000 73.888.787
TOTAAL 43.823,1 -414,0 0,0 0,0 0,0 774,1 44.183,2 4.985.455.555 0 27.800.000 11.935.000 24.500.000 5.049.690.555
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Blad1

Overzicht inhoudingen en toevoegingen
Jaar: 2001
Normbedrag 113.168 A t/m F G x normbedrag H t/m L

A B C D E F G H I J K L M
REGIOKORPSEN BSP Inhouding 

Bovenregionaal
Inhouding 

Compensatie
Inhouding Artikel 

4
Compensatie 

G&V en LZ
Regiospecifiek BVE Totaal BVE in guldens Inhouding 

Vermogen
Toevoeging 

Vermogen
Toevoeging 

Artikel 4
Bolkestein Totaal

GRONINGEN 1.495,7 -30,7 -8,5 -1,3 0,0 0,0 1.455,2 164.681.419 -2.849.324 9.763.880 0 1.052.000 172.647.975
FRIESLAND 1.386,0 -28,5 -17,0 -1,2 0,0 42,6 1.382,0 156.402.430 -2.640.435 2.695.563 0 1.270.000 157.727.558
DRENTHE 972,0 -20,0 -2,9 -0,8 0,0 0,0 948,2 107.310.158 -1.851.623 8.095.462 4.305.000 1.288.000 119.146.997
IJSSELLAND 1.085,9 -22,3 -12,6 -0,9 0,0 0,0 1.050,2 118.844.950 -2.068.778 0 0 1.162.000 117.938.172
TWENTE 1.429,1 -29,3 -4,8 -1,2 0,0 0,0 1.393,7 157.723.821 -2.722.490 585.348 0 1.045.000 156.631.679
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.580,5 -32,4 -12,3 -1,3 0,0 0,0 1.534,4 173.644.509 -3.010.969 3.672.059 0 1.221.000 175.526.599
GELDERLAND-MIDDEN 1.462,6 -30,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 1.431,4 161.984.798 -2.786.369 8.710.199 0 998.000 168.906.629
GELDERLAND-ZUID 1.155,4 -23,7 -5,4 -1,0 0,0 0,0 1.125,3 127.348.471 -2.201.160 4.532.292 0 1.012.000 130.691.603
UTRECHT 3.014,4 -61,9 -3,8 -2,5 0,0 0,0 2.946,2 333.414.470 -5.742.594 1.586.442 0 800.000 330.058.318
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.327,7 -27,3 -11,3 -1,1 0,0 3,7 1.291,7 146.177.883 -2.529.268 3.893.764 0 1.096.000 148.638.380
ZAANSTREEK-WATERLAND 757,2 -15,5 -1,8 -0,6 0,0 0,0 739,3 83.661.393 -1.442.546 0 0 906.000 83.124.847
KENNEMERLAND 1.335,2 -27,4 0,0 -1,1 0,0 11,0 1.317,7 149.122.606 -2.543.708 0 0 845.000 147.423.898
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.776,5 -118,6 -8,0 -4,9 0,0 0,0 5.645,0 638.834.713 -11.004.531 0 0 386.000 628.216.182
GOOI en VECHTSTREEK 622,0 -12,8 -5,9 -0,5 34,0 5,1 641,9 72.642.882 -1.184.882 3.528.830 0 896.000 75.882.829
HAAGLANDEN 4.193,4 -86,1 -35,0 -3,5 0,0 299,0 4.367,8 494.296.066 -7.988.679 0 0 553.000 486.860.387
HOLLANDS MIDDEN 1.819,0 -37,3 -6,6 -1,5 0,0 0,0 1.773,5 200.700.604 -3.465.259 12.282.251 0 905.000 210.422.595
ROTTERDAM-RIJNMOND 5.040,7 -103,5 -17,4 -4,2 0,0 351,4 5.267,0 596.057.718 -9.602.777 0 0 599.000 587.053.941
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.184,3 -24,3 -4,9 -1,0 0,0 0,0 1.154,1 130.604.843 -2.256.205 0 0 936.000 129.284.638
ZEELAND 871,3 -17,9 0,0 -0,7 0,0 31,9 884,6 100.105.737 -1.659.863 4.631.223 0 1.240.000 104.317.096
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.470,9 -50,7 -11,4 -2,1 0,0 0,0 2.406,7 272.359.907 -4.707.119 22.268.375 0 997.000 290.918.162
BRABANT-NOORD 1.308,3 -26,9 -5,2 -1,1 0,0 0,0 1.275,1 144.301.010 -2.492.382 0 0 1.116.000 142.924.627
BRABANT-ZUID-OOST 1.671,1 -34,3 -9,3 -1,4 0,0 0,0 1.626,1 184.018.972 -3.183.538 0 0 1.022.000 181.857.435
LIMBURG-NOORD 1.065,6 -21,9 0,0 -0,9 0,0 28,2 1.071,0 121.205.077 -2.030.004 0 0 1.119.000 120.294.073
LIMBURG-ZUID 1.454,1 -29,8 -13,8 -1,2 397,6 19,3 1.826,2 206.664.409 -2.770.215 0 0 949.000 204.843.194
FLEVOLAND 793,1 -16,3 -17,7 -0,7 0,0 0,0 758,5 85.835.128 -1.510.969 0 0 1.087.000 85.411.159
TOTAAL 45.272,0 -929,3 -215,8 -38,0 431,6 792,2 45.312,7 5.127.943.974 -86.245.688 86.245.688 4.305.000 24.500.000 5.156.748.974
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Blad1

Overzicht inhoudingen en toevoegingen
Jaar: 2002
Normbedrag 114.373 A t/m F G x normbedrag H t/m L

A B C D E F G H I J K L M
REGIOKORPSEN BSP Inhouding 

Bovenregionaal
Inhouding 

Compensatie
Inhouding Artikel 

4
Compensatie 

G&V en LZ
Regiospecifiek BVE Totaal BVE in guldens Inhouding 

Vermogen
Toevoeging 

Vermogen
Toevoeging 

Artikel 4
Bolkestein Totaal

GRONINGEN 1.519,3 -30,7 -7,5 -0,3 0,0 0,0 1.480,8 169.364.860 -2.849.139 9.763.880 0 1.052.000 177.331.600
FRIESLAND 1.408,5 -28,5 -12,8 -0,3 0,0 42,6 1.409,5 161.208.504 -2.641.263 2.695.563 0 1.270.000 162.532.804
DRENTHE 988,1 -20,0 -3,3 -0,2 0,0 0,0 964,6 110.329.172 -1.852.934 8.095.462 1.025.000 1.288.000 118.884.700
IJSSELLAND 1.103,0 -22,3 -9,6 -0,2 0,0 0,0 1.071,0 122.490.678 -2.068.489 0 0 1.162.000 121.584.189
TWENTE 1.451,1 -29,3 -5,0 -0,3 0,0 0,0 1.416,5 162.012.522 -2.721.298 585.348 0 1.045.000 160.921.572
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.605,6 -32,4 -10,1 -0,3 0,0 0,0 1.562,8 178.740.729 -3.011.030 3.672.059 0 1.221.000 180.622.757
GELDERLAND-MIDDEN 1.485,0 -30,0 -1,0 -0,3 0,0 0,0 1.453,7 166.260.117 -2.784.739 8.710.199 0 998.000 173.183.577
GELDERLAND-ZUID 1.173,7 -23,7 -5,1 -0,2 0,0 0,0 1.144,6 130.917.035 -2.200.938 4.532.292 0 1.012.000 134.260.389
UTRECHT 3.061,0 -61,9 -6,5 -0,6 0,0 0,0 2.992,1 342.211.839 -5.740.178 1.586.442 0 800.000 338.858.103
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.348,4 -27,2 -9,1 -0,3 0,0 3,7 1.315,6 150.466.344 -2.528.699 3.893.764 0 1.096.000 152.927.409
ZAANSTREEK-WATERLAND 769,1 -15,5 -2,2 -0,1 0,0 0,0 751,2 85.922.540 -1.442.282 0 0 906.000 85.386.258
KENNEMERLAND 1.356,1 -27,4 0,0 -0,3 0,0 11,0 1.339,4 153.193.150 -2.543.024 0 0 845.000 151.495.127
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.872,8 -118,7 -13,5 -1,1 0,0 0,0 5.739,5 656.448.184 -11.013.174 0 0 386.000 645.821.010
GOOI en VECHTSTREEK 631,5 -12,8 -5,4 -0,1 24,4 5,1 642,7 73.511.965 -1.184.326 3.528.830 0 896.000 76.752.469
HAAGLANDEN 4.261,1 -86,1 -28,3 -0,8 0,0 299,0 4.444,9 508.372.862 -7.990.791 0 0 553.000 500.935.071
HOLLANDS MIDDEN 1.847,2 -37,3 -6,7 -0,4 0,0 0,0 1.802,8 206.193.440 -3.464.015 12.282.251 0 905.000 215.916.676
ROTTERDAM-RIJNMOND 5.121,5 -103,5 -18,1 -1,0 0,0 351,4 5.350,3 611.931.861 -9.604.284 0 0 599.000 602.926.577
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.202,9 -24,3 -4,8 -0,2 0,0 0,0 1.173,5 134.222.190 -2.255.697 0 0 936.000 132.902.493
ZEELAND 885,5 -17,9 -0,5 -0,2 0,0 31,9 898,8 102.797.788 -1.660.545 4.631.223 0 1.240.000 107.008.465
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.509,1 -50,7 -10,6 -0,5 0,0 0,0 2.447,3 279.902.561 -4.705.206 22.268.375 0 997.000 298.462.730
BRABANT-NOORD 1.328,8 -26,8 -5,1 -0,3 0,0 0,0 1.296,5 148.286.291 -2.491.783 0 0 1.116.000 146.910.508
BRABANT-ZUID-OOST 1.697,2 -34,3 -8,2 -0,3 0,0 0,0 1.654,3 189.207.753 -3.182.661 0 0 1.022.000 187.047.092
LIMBURG-NOORD 1.082,8 -21,9 -1,1 -0,2 0,0 28,2 1.087,7 124.408.760 -2.030.482 0 0 1.119.000 123.497.278
LIMBURG-ZUID 1.476,5 -29,8 -12,8 -0,3 375,3 19,3 1.828,1 209.089.230 -2.768.762 0 0 949.000 207.269.468
FLEVOLAND 805,2 -16,3 -12,4 -0,2 0,0 0,0 776,3 88.792.176 -1.509.947 0 0 1.087.000 88.369.229
TOTAAL 45.991,0 -929,3 -199,8 -9,0 399,7 792,2 46.044,8 5.266.282.549 -86.245.688 86.245.688 1.025.000 24.500.000 5.291.807.549
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Blad1

Overzicht inhoudingen en toevoegingen
Jaar: 2003
Normbedrag 114.518 A t/m F G x normbedrag H t/m L

A B C D E F G H I J K L M
REGIOKORPSEN BSP Inhouding 

Bovenregionaal
Inhouding 

Compensatie
Inhouding Artikel 

4
Compensatie 

G&V en LZ
Regiospecifiek BVE Totaal BVE in guldens Inhouding 

Vermogen
Toevoeging 

Vermogen
Toevoeging 

Artikel 4
Bolkestein Totaal

GRONINGEN 1.524,6 -30,7 -7,3 0,0 0,0 0,0 1.486,5 170.235.584 0 0 0 1.052.000 171.287.584
FRIESLAND 1.413,4 -28,5 -12,2 0,0 0,0 42,6 1.415,4 162.088.222 0 0 0 1.270.000 163.358.222
DRENTHE 991,7 -20,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 968,4 110.897.916 0 0 0 1.288.000 112.185.916
IJSSELLAND 1.106,8 -22,3 -9,1 0,0 0,0 0,0 1.075,5 123.158.871 0 0 0 1.162.000 124.320.871
TWENTE 1.456,0 -29,3 -5,0 0,0 0,0 0,0 1.421,7 162.811.939 0 0 0 1.045.000 163.856.939
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.611,2 -32,4 -9,7 0,0 0,0 0,0 1.569,0 179.684.043 0 0 0 1.221.000 180.905.043
GELDERLAND-MIDDEN 1.489,9 -30,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 1.458,6 167.035.176 0 0 0 998.000 168.033.176
GELDERLAND-ZUID 1.177,7 -23,7 -5,0 0,0 0,0 0,0 1.149,0 131.581.916 0 0 0 1.012.000 132.593.916
UTRECHT 3.071,3 -61,8 -6,8 0,0 0,0 0,0 3.002,7 343.861.272 0 0 0 800.000 344.661.272
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.353,0 -27,2 -8,7 0,0 0,0 3,7 1.320,8 151.256.893 0 0 0 1.096.000 152.352.893
ZAANSTREEK-WATERLAND 771,7 -15,5 -2,2 0,0 0,0 0,0 754,0 86.346.126 0 0 0 906.000 87.252.126
KENNEMERLAND 1.360,7 -27,4 0,0 0,0 0,0 11,0 1.344,3 153.945.535 0 0 0 845.000 154.790.535
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.894,2 -118,7 -14,1 0,0 0,0 0,0 5.761,4 659.783.006 0 0 0 386.000 660.169.006
GOOI en VECHTSTREEK 633,7 -12,8 -5,3 0,0 22,3 5,1 643,0 73.630.295 0 0 0 896.000 74.526.295
HAAGLANDEN 4.276,1 -86,1 -27,2 0,0 0,0 299,0 4.461,8 510.957.193 0 0 0 553.000 511.510.193
HOLLANDS MIDDEN 1.853,4 -37,3 -6,7 0,0 0,0 0,0 1.809,5 207.217.317 0 0 0 905.000 208.122.317
ROTTERDAM-RIJNMOND 5.139,4 -103,5 -18,1 0,0 0,0 351,4 5.369,3 614.877.212 0 0 0 599.000 615.476.212
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.207,0 -24,3 -4,7 0,0 0,0 0,0 1.177,9 134.896.354 0 0 0 936.000 135.832.354
ZEELAND 888,6 -17,9 -0,7 0,0 0,0 31,9 901,9 103.283.884 0 0 0 1.240.000 104.523.884
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.517,5 -50,7 -10,4 0,0 0,0 0,0 2.456,4 281.304.514 0 0 0 997.000 282.301.514
BRABANT-NOORD 1.333,3 -26,8 -5,1 0,0 0,0 0,0 1.301,4 149.029.244 0 0 0 1.116.000 150.145.244
BRABANT-ZUID-OOST 1.702,9 -34,3 -8,0 0,0 0,0 0,0 1.660,6 190.170.941 0 0 0 1.022.000 191.192.941
LIMBURG-NOORD 1.086,6 -21,9 -1,3 0,0 0,0 28,2 1.091,5 125.001.691 0 0 0 1.119.000 126.120.691
LIMBURG-ZUID 1.481,4 -29,8 -12,6 0,0 370,3 19,3 1.828,6 209.413.237 0 0 0 949.000 210.362.237
FLEVOLAND 807,9 -16,3 -11,6 0,0 0,0 0,0 780,0 89.320.528 0 0 0 1.087.000 90.407.528
TOTAAL 46.150,0 -929,3 -196,3 0,0 392,6 792,2 46.209,2 5.291.788.909 0 0 0 24.500.000 5.316.288.909
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Blad1

Overzicht inhoudingen en toevoegingen
Jaar: 2004
Normbedrag 115.093 A t/m F G x normbedrag H t/m L

A B C D E F G H I J K L M
REGIOKORPSEN BSP Inhouding 

Bovenregionaal
Inhouding 

Compensatie
Inhouding Artikel 

4
Compensatie 

G&V en LZ
Regiospecifiek BVE Totaal BVE in guldens Inhouding 

Vermogen
Toevoeging 

Vermogen
Toevoeging 

Artikel 4
Bolkestein Totaal

GRONINGEN 1.524,6 -30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.493,9 171.931.932 0 0 0 1.052.000 172.983.932
FRIESLAND 1.413,4 -28,5 0,0 0,0 0,0 42,6 1.427,6 164.303.680 0 0 0 1.270.000 165.573.680
DRENTHE 991,7 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 971,7 111.834.550 0 0 0 1.288.000 113.122.550
IJSSELLAND 1.106,8 -22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.084,5 124.821.348 0 0 0 1.162.000 125.983.348
TWENTE 1.456,0 -29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.426,7 164.203.923 0 0 0 1.045.000 165.248.923
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.611,2 -32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.578,8 181.704.655 0 0 0 1.221.000 182.925.655
GELDERLAND-MIDDEN 1.489,9 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.459,9 168.026.563 0 0 0 998.000 169.024.563
GELDERLAND-ZUID 1.177,7 -23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.154,0 132.815.025 0 0 0 1.012.000 133.827.025
UTRECHT 3.071,3 -61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3.009,4 346.365.353 0 0 0 800.000 347.165.353
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.353,0 -27,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1.329,5 153.015.406 0 0 0 1.096.000 154.111.406
ZAANSTREEK-WATERLAND 771,7 -15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 756,2 87.032.587 0 0 0 906.000 87.938.587
KENNEMERLAND 1.360,7 -27,4 0,0 0,0 0,0 11,0 1.344,3 154.718.502 0 0 0 845.000 155.563.502
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.894,2 -118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5.775,5 664.715.607 0 0 0 386.000 665.101.607
GOOI en VECHTSTREEK 633,7 -12,8 0,0 0,0 0,0 5,1 626,0 72.049.084 0 0 0 896.000 72.945.084
HAAGLANDEN 4.276,1 -86,1 0,0 0,0 0,0 299,0 4.489,0 516.653.457 0 0 0 553.000 517.206.457
HOLLANDS MIDDEN 1.853,4 -37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.816,1 209.023.305 0 0 0 905.000 209.928.305
ROTTERDAM-RIJNMOND 5.139,4 -103,5 0,0 0,0 0,0 351,4 5.387,3 620.044.328 0 0 0 599.000 620.643.328
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.207,0 -24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.182,7 136.115.776 0 0 0 936.000 137.051.776
ZEELAND 888,6 -17,9 0,0 0,0 0,0 31,9 902,6 103.887.795 0 0 0 1.240.000 105.127.795
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.517,5 -50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.466,8 283.915.473 0 0 0 997.000 284.912.473
BRABANT-NOORD 1.333,3 -26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.306,4 150.361.408 0 0 0 1.116.000 151.477.408
BRABANT-ZUID-OOST 1.702,9 -34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.668,6 192.049.526 0 0 0 1.022.000 193.071.526
LIMBURG-NOORD 1.086,6 -21,9 0,0 0,0 0,0 28,2 1.092,9 125.783.544 0 0 0 1.119.000 126.902.544
LIMBURG-ZUID 1.481,4 -29,8 0,0 0,0 0,0 19,3 1.470,9 169.286.074 0 0 0 949.000 170.235.074
FLEVOLAND 807,9 -16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 791,6 91.105.883 0 0 0 1.087.000 92.192.883
TOTAAL 46.150,0 -929,3 0,0 0,0 0,0 792,2 46.012,9 5.295.764.785 0 0 0 24.500.000 5.320.264.785
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Blad1

Rijksbijdragen 2000-2004
Netto bve's
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 1.401,7 1.455,2 1.480,8 1.486,5 1.493,9
FRIESLAND 1.274,1 1.382,0 1.409,5 1.415,4 1.427,6
DRENTHE 930,1 948,2 964,6 968,4 971,7
IJSSELLAND 970,2 1.050,2 1.071,0 1.075,5 1.084,5
TWENTE 1.363,8 1.393,7 1.416,5 1.421,7 1.426,7
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.456,3 1.534,4 1.562,8 1.569,0 1.578,8
GELDERLAND-MIDDEN 1.443,2 1.431,4 1.453,7 1.458,6 1.459,9
GELDERLAND-ZUID 1.091,3 1.125,3 1.144,6 1.149,0 1.154,0
UTRECHT 2.924,3 2.946,2 2.992,1 3.002,7 3.009,4
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.220,1 1.291,7 1.315,6 1.320,8 1.329,5
ZAANSTREEK-WATERLAND 728,5 739,3 751,2 754,0 756,2
KENNEMERLAND 1.370,5 1.317,7 1.339,4 1.344,3 1.344,3
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.598,1 5.645,0 5.739,5 5.761,4 5.775,5
GOOI en VECHTSTREEK 648,3 641,9 642,7 643,0 626,0
HAAGLANDEN 4.146,2 4.367,8 4.444,9 4.461,8 4.489,0
HOLLANDS MIDDEN 1.732,3 1.773,5 1.802,8 1.809,5 1.816,1
ROTTERDAM-RIJNMOND 5.159,6 5.267,0 5.350,3 5.369,3 5.387,3
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.123,3 1.154,1 1.173,5 1.177,9 1.182,7
ZEELAND 893,3 884,6 898,8 901,9 902,6
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.335,6 2.406,7 2.447,3 2.456,4 2.466,8
BRABANT-NOORD 1.242,5 1.275,1 1.296,5 1.301,4 1.306,4
BRABANT-ZUID-OOST 1.567,5 1.626,1 1.654,3 1.660,6 1.668,6
LIMBURG-NOORD 1.076,0 1.071,0 1.087,7 1.091,5 1.092,9
LIMBURG-ZUID 1.841,2 1.826,2 1.828,1 1.828,6 1.470,9
FLEVOLAND 645,2 758,5 776,3 780,0 791,6
TOTAAL 44.183,2 45.312,7 46.044,8 46.209,2 46.012,9
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Blad1

Ontwikkeling 2000-2004
Netto bve's BVS 2000 BSP 2001 - BSP 2002 - BSP 2003 - BSP 2004 -
REGIOKORPSEN BVS 2000 BVS 2000 BVS 2000 BVS 2000
GRONINGEN 1.401,7 53,5 79,1 84,8 92,2
FRIESLAND 1.274,1 107,9 135,4 141,3 153,5
DRENTHE 930,1 18,1 34,5 38,3 41,6
IJSSELLAND 970,2 80,0 100,8 105,3 114,3
TWENTE 1.363,8 29,9 52,7 57,9 62,9
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.456,3 78,1 106,5 112,7 122,5
GELDERLAND-MIDDEN 1.443,2 -11,8 10,5 15,4 16,7
GELDERLAND-ZUID 1.091,3 34,0 53,3 57,7 62,7
UTRECHT 2.924,3 21,9 67,8 78,4 85,1
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.220,1 71,6 95,5 100,7 109,4
ZAANSTREEK-WATERLAND 728,5 10,8 22,7 25,5 27,7
KENNEMERLAND 1.370,5 -52,8 -31,1 -26,2 -26,2
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.598,1 46,9 141,4 163,3 177,4
GOOI en VECHTSTREEK 648,3 -6,4 -5,6 -5,3 -22,3
HAAGLANDEN 4.146,2 221,6 298,7 315,6 342,8
HOLLANDS MIDDEN 1.732,3 41,2 70,5 77,2 83,8
ROTTERDAM-RIJNMOND 5.159,6 107,4 190,7 209,7 227,7
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.123,3 30,8 50,2 54,6 59,4
ZEELAND 893,3 -8,7 5,5 8,6 9,3
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.335,6 71,1 111,7 120,8 131,2
BRABANT-NOORD 1.242,5 32,6 54,0 58,9 63,9
BRABANT-ZUID-OOST 1.567,5 58,6 86,8 93,1 101,1
LIMBURG-NOORD 1.076,0 -5,0 11,7 15,5 16,9
LIMBURG-ZUID 1.841,2 -15,0 -13,1 -12,6 -370,3
FLEVOLAND 645,2 113,3 131,1 134,8 146,4
TOTAAL 44.183,2 1.129,5 1.861,6 2.026,0 1.829,7
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Blad1

Ontwikkeling 2000-2004
Netto bve's BVS 2000 BSP 2001 - BSP 2002 - BSP 2003 - BSP 2004 -
REGIOKORPSEN BVS 2000 BVS 2000 BVS 2000 BVS 2000
GRONINGEN 1.401,7 3,82% 5,64% 6,05% 6,57%
FRIESLAND 1.274,1 8,47% 10,63% 11,09% 12,05%
DRENTHE 930,1 1,95% 3,71% 4,12% 4,47%
IJSSELLAND 970,2 8,24% 10,39% 10,85% 11,78%
TWENTE 1.363,8 2,19% 3,87% 4,25% 4,61%
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.456,3 5,36% 7,31% 7,74% 8,41%
GELDERLAND-MIDDEN 1.443,2 -0,82% 0,73% 1,07% 1,16%
GELDERLAND-ZUID 1.091,3 3,12% 4,89% 5,29% 5,74%
UTRECHT 2.924,3 0,75% 2,32% 2,68% 2,91%
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.220,1 5,87% 7,83% 8,25% 8,97%
ZAANSTREEK-WATERLAND 728,5 1,48% 3,12% 3,50% 3,80%
KENNEMERLAND 1.370,5 -3,85% -2,27% -1,91% -1,91%
AMSTERDAM-AMSTELLAND 5.598,1 0,84% 2,53% 2,92% 3,17%
GOOI en VECHTSTREEK 648,3 -0,99% -0,86% -0,82% -3,44%
HAAGLANDEN 4.146,2 5,34% 7,20% 7,61% 8,27%
HOLLANDS MIDDEN 1.732,3 2,38% 4,07% 4,45% 4,84%
ROTTERDAM-RIJNMOND 5.159,6 2,08% 3,70% 4,06% 4,41%
ZUID-HOLLAND-ZUID 1.123,3 2,74% 4,47% 4,87% 5,28%
ZEELAND 893,3 -0,98% 0,62% 0,96% 1,05%
MIDDEN- en WEST-BRABANT 2.335,6 3,04% 4,78% 5,17% 5,62%
BRABANT-NOORD 1.242,5 2,62% 4,35% 4,74% 5,15%
BRABANT-ZUID-OOST 1.567,5 3,74% 5,54% 5,94% 6,45%
LIMBURG-NOORD 1.076,0 -0,46% 1,09% 1,44% 1,57%
LIMBURG-ZUID 1.841,2 -0,82% -0,71% -0,68% -20,11%
FLEVOLAND 645,2 17,56% 20,33% 20,89% 22,69%
TOTAAL 44.183,2 2,56% 4,21% 4,59% 4,14%
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Blad1

Toevoeging
Artikel 4
guldens
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 3.720.000 0 0 0 0
FRIESLAND 0 0 0 0 0
DRENTHE 4.215.000 4.305.000 1.025.000 0 0
IJSSELLAND 0 0 0 0 0
TWENTE 0 0 0 0 0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 4.000.000 0 0 0 0
GELDERLAND-MIDDEN 0 0 0 0 0
GELDERLAND-ZUID 0 0 0 0 0
UTRECHT 0 0 0 0 0
NOORD-HOLLAND-NOORD 0 0 0 0 0
ZAANSTREEK-WATERLAND 0 0 0 0 0
KENNEMERLAND 0 0 0 0 0
AMSTERDAM-AMSTELLAND 0 0 0 0 0
GOOI en VECHTSTREEK 0 0 0 0 0
HAAGLANDEN 0 0 0 0 0
HOLLANDS MIDDEN 0 0 0 0 0
ROTTERDAM-RIJNMOND 0 0 0 0 0
ZUID-HOLLAND-ZUID 0 0 0 0 0
ZEELAND 0 0 0 0 0
MIDDEN- en WEST-BRABANT 0 0 0 0 0
BRABANT-NOORD 0 0 0 0 0
BRABANT-ZUID-OOST 0 0 0 0 0
LIMBURG-NOORD 0 0 0 0 0
LIMBURG-ZUID 0 0 0 0 0
FLEVOLAND 0 0 0 0 0
TOTAAL 11.935.000 4.305.000 1.025.000 0 0

Vooralsnog is verondersteld dat de aanvullende bijdrage aan Noord- en Oost Gelderland gelet op de positieve consequenties
van het herziene BVS stopgezet kan worden. Dit is ook het geval voor de nog in behandeling zijnde verzoeken
van de korpsen Groningen en Noord Holland Noord.
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Blad1

Toevoeging
Compensatie ten behoeve van Gooi & Vechtstreek en Limburg Zuid
bve's
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FRIESLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DRENTHE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IJSSELLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TWENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GELDERLAND-MIDDEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GELDERLAND-ZUID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UTRECHT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOORD-HOLLAND-NOORD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZAANSTREEK-WATERLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KENNEMERLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AMSTERDAM-AMSTELLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GOOI en VECHTSTREEK 0,0 34,0 24,4 22,3 0,0
HAAGLANDEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HOLLANDS MIDDEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ROTTERDAM-RIJNMOND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZUID-HOLLAND-ZUID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZEELAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MIDDEN- en WEST-BRABANT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRABANT-NOORD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRABANT-ZUID-OOST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LIMBURG-NOORD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LIMBURG-ZUID 0,0 397,6 375,3 370,3 0,0
FLEVOLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAAL 0,0 431,6 399,7 392,6 0,0

Overzicht van dalingen die in 2001 tot en met 2003 gecompenseerd worden. 
De korpsen Gooi & Vechtstreek en Limburg Zuid komen voor compensatie in aanmerking.
Met ingang van 2004 vind geen compensatie meer plaats.
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Blad1

Toevoeging
Regiospecifiek
bve's
REGIOKORPSEN BVS 2000 BSP 2001 BSP 2002 BSP 2003 BSP 2004
GRONINGEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FRIESLAND 43,5 42,6 42,6 42,6 42,6
DRENTHE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IJSSELLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TWENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOORD- en OOST-GELDERLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GELDERLAND-MIDDEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GELDERLAND-ZUID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UTRECHT 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
NOORD-HOLLAND-NOORD 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
ZAANSTREEK-WATERLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KENNEMERLAND 10,7 11,0 11,0 11,0 11,0
AMSTERDAM-AMSTELLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GOOI en VECHTSTREEK 2,7 5,1 5,1 5,1 5,1
HAAGLANDEN 299,0 299,0 299,0 299,0 299,0
HOLLANDS MIDDEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ROTTERDAM-RIJNMOND 351,4 351,4 351,4 351,4 351,4
ZUID-HOLLAND-ZUID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZEELAND 29,7 31,9 31,9 31,9 31,9
MIDDEN- en WEST-BRABANT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRABANT-NOORD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRABANT-ZUID-OOST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LIMBURG-NOORD 24,5 28,2 28,2 28,2 28,2
LIMBURG-ZUID 2,7 19,3 19,3 19,3 19,3
FLEVOLAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAAL 774,1 792,2 792,2 792,2 792,2
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Toevoeging
Vermogensverevening
guldens
REGIOKORPSEN 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal
GRONINGEN 3.147.240 9.763.880 9.763.880 0 0 22.675.000
FRIESLAND 868.874 2.695.563 2.695.563 0 0 6.260.000
DRENTHE 2.609.450 8.095.462 8.095.462 0 0 18.800.375
IJSSELLAND 0 0 0 0 0 0
TWENTE 188.678 585.348 585.348 0 0 1.359.375
NOORD- en OOST-GELDERLAND 1.183.633 3.672.059 3.672.059 0 0 8.527.750
GELDERLAND-MIDDEN 2.807.602 8.710.199 8.710.199 0 0 20.228.000
GELDERLAND-ZUID 1.460.916 4.532.292 4.532.292 0 0 10.525.500
UTRECHT 511.366 1.586.442 1.586.442 0 0 3.684.250
NOORD-HOLLAND-NOORD 1.255.096 3.893.764 3.893.764 0 0 9.042.625
ZAANSTREEK-WATERLAND 0 0 0 0 0 0
KENNEMERLAND 0 0 0 0 0 0
AMSTERDAM-AMSTELLAND 0 0 0 0 0 0
GOOI en VECHTSTREEK 1.137.465 3.528.830 3.528.830 0 0 8.195.125
HAAGLANDEN 0 0 0 0 0 0
HOLLANDS MIDDEN 3.958.999 12.282.251 12.282.251 0 0 28.523.500
ROTTERDAM-RIJNMOND 0 0 0 0 0 0
ZUID-HOLLAND-ZUID 0 0 0 0 0 0
ZEELAND 1.492.805 4.631.223 4.631.223 0 0 10.755.250
MIDDEN- en WEST-BRABANT 7.177.876 22.268.375 22.268.375 0 0 51.714.625
BRABANT-NOORD 0 0 0 0 0 0
BRABANT-ZUID-OOST 0 0 0 0 0 0
LIMBURG-NOORD 0 0 0 0 0 0
LIMBURG-ZUID 0 0 0 0 0 0
FLEVOLAND 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 27.800.000 86.245.688 86.245.688 0 0 200.291.375

In 2000, 2001 en 2002 ontvangen de regiokorpsen met een tekort aan eigen vermogen de bovenstaande bedragen. 
De bijdrage in 2000 betreft de rijksdotatie.

Pagina 1



Blad1

Bijlage 9: Budgetten bovenregionale voorzieningen

Gehanteerde normvergoeding 2000 f 112836

Budget 2000

Waarvan  
reeds in 

basisbudget

Toe te 
voegen aan 

basisbudget 
in fl. 

Toe te 
voegen aan 

basisbudget 
in bve's

Totaal BVE's 
bovenreg. 

Kernteams 65.328.734 46.714.104 18.614.630 165,0 579,0
Fraudeteams 18.037.900 18.037.900 159,9 159,9
GROT's 7.000.000 7.000.000 62,0 62,0
UMS 5.091.020 5.091.020 45,1 45,1
USD 4.326.720 4.326.720 38,3 38,3
FEC 1.720.000 1.720.000 15,2 15,2
CIV 789.852 789.852 7,0 7,0
NCIPS 2.700.000 1.207.345 * 1.492.655 13,2 ** 23,9

Totaal BVE's 104.994.226 47.921.449 57.072.777 505,8 930,5

* = bijdrage korpsen NCIPS

** = Bijdrage BZK en Justitie 11,9
Af te romen bij KLPD/LSOP 1,3

13,2
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Bijlage 10:   Berekening nieuwe aantal bve's kernteams (incl. omrekening fl. 45.000) 

Normbedrag verhoging

Beheerregio bve's 112.836 45.000
Totaal 

beschikaar
aantal bve's 

m.i.v. 2001
IJsselland 98,5 11.114.346 4.432.500 15.546.945 137,8
Kennemerland 58,2 6.567.055 2.619.000 9.186.113 81,4
Amsterdam-Amstelland 60,9 6.871.712 2.740.500 9.612.273 85,2
Haaglanden 52,9 5.969.024 2.380.500 8.349.577 74,0
Rotterdam-Rijnmond 66,2 7.469.743 2.979.000 10.448.809 92,6
Brabant-Zuid-Oost 77,2 8.710.939 3.474.000 12.185.016 108,0
Totaal 413,9 46.702.820,4 18.625.500 65.328.734 579,0



Bijlage 13: Stand van zaken reserveringen C 2000

In onderstaand overzicht wordt een beeld gegeven van de reserveringen die per ultimo 1999 voor het
project C-2000 zijn gevormd. De bedragen zijn ontleend aan de jaarrekeningen over 1999, waar nodig
aangevuld met informatie uit de begroting 2000 en de meerjarenraming 2001-2003.

Politieregio Eigen bijdrage C-2000
(cfm. circ. EA96/U4034)

Gereserveerde
eigen bijdrage

jaarrekening 1999

1 Groningen 7.237.243,20 3.198.000
2 Friesland 6.371.572,80 2.800.000
3 Drenthe 4.774.204,80 3.000.000
4 IJsselland 4.999.300,80 -1

5 Twente 7.099.473,60 7.100.000
6 Noord- en Oost-Gelderland 7.503.019,20 1.539.280
7 Gelderland-Midden 7.513.867,20 8.000.0002

8 Gelderland-Zuid 5.708.217,60 485.000
9 Utrecht 15.435.619,20 7.717.000

10 Noord-Holland-Noord 6.322.756,80 1.435.000
11 Zaanstreek-Waterland 3.764.798,40 3

12 Kennemerland 7.126.051,20 2.798.0004

13 Amsterdam-Amstelland 30.094.521,60 16.072.000
14 Gooi en Vechtstreek 3.348.777,60 575.4975

15 Haaglanden 22.042.593,60 8.500.000
16 Hollands Midden 9.116.116,80 6

17 Rotterdam-Rijnmond 26.984.942,40 7

18 Zuid-Holland-Zuid 5.987.011,20 5.000.000
19 Zeeland 4.424.356,80 -8

20 Midden en West-Brabant 12.574.459,20 9

21 Brabant-Noord 6.202.344,00 -10

22 Brabant-Zuid-Oost 8.143.593,60 -11

23 Limburg-Noord 5.568.278,40 5.568.278
24 Limburg-Zuid 9.688.348,80 4.203.000
25 Flevoland 2.977.776,00 2.756.000

Totaal 231.009.244,80

                                                                
1 In de jaarrekening 1999 is nog geen reserve voor C-2000 gevormd. M.i.v. 2000 wordt in de meerjarenraming jaarlijks

f 0,9 mln. vrijgemaakt voor C-2000.
2 De regio heeft een reserve verbindingen van f 17,2 mln. gevormd, waarvan f 8 mln. bestemd is voor C-2000.
3 In de meerjarenraming is voor 2003 een bedrag van f  4,6 mln. gereserveerd, terwijl de implementatie van C-2000 is

voorzien in 2001.
4 O.m. voor C-2000, ontwikkeling ICT,  professionalisering recherchefunctie, digitaal rechercheren.
5 Het regionale college is voorgesteld een dotatie van f 2 mln. aan de reserve te doen, waarmee deze weer op het

niveau van ultimo 1998 komt.
6 Er is een bestemmingsreserve informatietechnologie van f 5,6 mln. gevormd, die o.m. bestemd is voor C-2000.
7 Er is een bestemmingsreserve toekomstige investeringen van f 58,2 mln. gevormd, die o.m. bedoeld is voor C-2000.
8 Voor C-2000 zijn nog geen reserveringen gepleegd. Uit de toelichting bij de begroting 2000 blijkt dat nog geen rekening

is gehouden met C-2000.
9 Voor C-2000 zijn nog geen reserveringen gepleegd. In de meerjarenraming is voor 2002 f 12,5 mln. in de exploitatie

opgenomen.
10 Er is nog geen bestemmingsreserve gevormd. Bij de investeringen is voor 2003 een bedrag van f 8 mln. i.v.m. de

invoering van C-2000 geraamd. De jaarlijkse afschrijvingslast van f 1 mln. die hiermee verband houdt, is in de

meerjarenraming verwerkt.
11 Er heeft nog geen reservering plaatsgevonden. In de begroting 2000 is een geraamde investering voor C-2000

opgenomen van f 8 mln..
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