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Voorwoord 
Voor u ligt de voorjaarscirculaire 2011. Deze extra circulaire Is bedoeld om u te 
Informeren over de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en van de 
invoering van het herijkte Budgetverdeelsysteem voor de regionale politiekorpsen 
(HBV5). 

Een van de speerpunten van het nieuwe kabinet is om Nederland echt veiliger te 
maken, Zonder een goed functionerend politieapparaat is dit uiteraard een 
onbegonnen doelstelling. Daarom zet ik me In voor het vergroten van de 

slagkracht van de professional. De agent moet weer de gelegenheid krijgen om 
zl1n kerntaken uit te voeren: het tegengaan van criminaliteit en het verhogen van 
de veiligheid! 

Een van de maatregelen om deze doelstelling te ondersteunen is de vorming van 
een nieuw politiebestel: de nationale politie. In dit nÎeuwe politiebestel zullen we 
toewerken naar een stelsel van tien territoriale eenheden, congruent aan de 
gerechtelijke kaart. Dit schept de gelegenheid voor het vormen van een meer 
efficiënt en effectief functionerend politieapparaat. 

Een tweede maatregel Is het terugdringen van de bureaucratie bij de politie. Het 
aanvalsplan tegen de bureaucratie heb ik recent aan het politieveld en de Tweede 
Kamer aangeboden. Minder regels en procedures, een slimmere Inrichting van 
werkprocessen en Investeren in de weerbaarheid, zelfstandigheid en 
professionaliteit van agenten ziJn daarin de sleutelbegrippen. 

Een andere maatregel om de slagkracht van de professional te optimaliseren is de 
intensivering in de operationele sterkte van de politie. Ik heb de Tweede Kamer 
toegezegd de sterkteafspraak van 48.000 fte te verhogen naar een nieuwe 
sterkteafspraak van structureel 49.500 fte. Deze sterkteafspraak is betaalbaar 
door de vool'genomen intensivering van € 300 miljoen in 2011 oplopend tot € 370 
miljoen In 2015. 

Een vierde maatregel is een zo goed mogelijke verdeling van de politiesterkte 
over het land. Uit eerder onderzoek naar het budgetverdeelsysteem (HBVS) VOOr 
de politie, dat ook aan de lweede Kamer is gezonden (TI< 29 628 nr. 208), blijkt 
dat er een relatieve verschuiving In de verdeling van de werklast van de politie 
heeft plaatsgevonden van de Randstad naar de rest van het land. Daarom is ook 
een herverdeling van budget en sterkte over het land noodzakelijk. Om de 
bedrijfsvoering binnen de krImpkorpsen en daarmee de veiligheid in de regio's te 
garanderen, wordt het HBVS geleidelijk ingevoerd. Hierdoor zullen korpsen die in 
budget dienen te dalen of te stijgen de kans krijgen om stapsgewijs naar hun 
niellwe situatie toe te werken. 

De komende jaren staan in het teken van de vorming van deze nationale politie. 
Daarom zal dit een spannende periode worden voor zowel u als mij. In de 
aanloop nadr één efficiënt en effectief functionerend polîtiestelsel zullen we voor 
vele uitdagingen komen te staan. Ik heb er echter het volste vertrouwen In dat 
we gezamenlijk zullen komen tot een polItiebestel waarin de veiligheid van de 



burger en de slagkracht van de professional voorop staan. 

De Minister an Veiligheid en Justitie, 
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1 Inleiding 
Voor u ligt de maartcirculaire 2011. Deze circulaire vormt een aanvulling op 
de gebruikelijke junicirculaire en decembercirculaire, welke ook dit jaar op de 
reguliere momenten zullen verschijnen. 

Een extra circulaire- vooruitlopend op de junicirculaire is noodzakelijk 
vanwege de installatie van het (nieuwe) kabinet Rutte-Verhagen op 14 
oktober 2010. Het kabinet heeft op het domein van Veiligheid tal van 
maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen vragen in een aantal gevallen 

om een snelle aanpassing van het beleid en de korpsbegrotingen voor 2011 
en het meerjarig perspectief. Vanwege het tijdstip waarop dit nieuwe kabinet 
tot stand kwam, was het niet mogelijk om de wijzigingen die voortvloeien uit 
het Regeerakkoord in de decembercirculaire 2010 op te nemen, 

De maartcirculaire 2011 is een vertaling voor de korpsen van 
bovengenoemde maatregelen. Met deze circulaire krijgen de korpsen 
duidelijkheid over hun financiële situatie, de sterktedoelstelling voor 2015 en 
de groei- en krimppaden daar naartoe. Tevens wordt in de onderhavige 
circulaire het bijgestelde budgettaire kader 2011-2014 en het budgettaire 
kader voor 2015 aan de korpsen gegeven. De korpsen passen hierop hun 
begrotingen 2011 aan en geven een meerjarige doorkijk naar de rest van 
deze kabinetsperiode. De twee grote wijzigingen betreffen de herijking van 
het BVS en de toevoeging van extra middelen die in het Regeerakkoord 
beschikbaar zjjn gesteld. 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op het Regeerakkoord, de maatregelen die door het 
kabinet zijn genomen én die betrekking hebben QP de politie. Tevens wordt 
de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van die maatregelen 
aangegeven. 
Een belangrijke ontwikkeling die op financieel gebied van de politie heeft 
plaatsgevonden, is de overgang naar een herijkt budgetverdeelsysteem. Dit 
is het onderwerp van Hoofdstuk 3, inclusief de keuzes die hierbij zijn 

gemaakt. De nieuwe budgetverdeling vormt het uitgangspunt voor de 
betaaibaarheid van de operationele sterkte. Op deze manier worden budget 
en sterkte weer aan elkaar gekoppeld. 
Hoofdstuk 4 geeft inhoud aan de betaaibaarheid van de Nederlandse politie. 
Door de intensiverÎngen van het budget van de Nederlandse polîtie en de 
inzet hiervan ten dienste van het bereiken van de gewenste verdeling van de 
sterkte over de korpsen, wordt deze kabinetsperiode met 49.500 fte de 
hoogst betaalbare operationele sterkte ooit bereikt. 
In hoofdstuk 5 worden de contouren van de nationale politie geschetst. Een 
ontwikkeling die eveneens voortvloeit uit het Regeerakkoord. In vogelvlucht 
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de Transitieafspraken (die als bijlage bij 
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het Uitvoeringsprogramma) eind maart 2011 naar de Tweede Kamer is 
verzonden over de toekomst van de Nederlandse Politie. De 
lransltleafspraken zijn als bijlage 1 bij de circulaire gevoegd. 
Eén van de transitieafspraken die is gemaakt met de korpsbeheerders in de 
aanloop naar de nationale politie, is de overname van de VtsPN. Wat dat 
conCreet betekent wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 6. 
Het Regeerakkoord en de invoering van een herijkt budgetverdeelsysteem 
hebben ook gevolgen voor het budgettaire kader van de Politieacademie en 
het KLPD. De stand van zaken daarvan wordt vermeld in de hoofdstukken 7 
en 8. 
ln hoofdstuk 9 volgen de instructies voor de begrotingswijziging 2011, die 
volgt aan de hand van deze circulaire. De begrotingswijziging dient vóór 1 
juni 2011 ingeleverd te zijn. 
Tot slot volgt in het laatste hoofdstuk 10 een overzicht van c:ontactpersonen 
die kunnen worden geraadpleegd bij algemene vragen over de cIrculaire. 
Voor specifieke vragen kunnen de contactpersonen bij de afzonderlijke 
teksten worden geraadpleegd. 
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2 Regeerakkoord 

2.1 Inleiding 
Bij de ambities van dit kabinet op het terrein Van Veiligheid hoort een 
ambitieus pakket aan budgettaire maatregelen. Enerzijds wOrdt er geld aan 
het politiebudget toegevoegd, anderzijds wordt ook van de politieorganisatie 
gevraagd na te denken over een effectievere en efficiëntere inrichting van 
haar eigen organisatie en taken. 

De volgende paragrafen gaan nader in op de budgettaire effecten van het 
Regeerakkoord voor de regionale politiekorpsen en het KLPD. De 
uitgangspunten van het Regeerakkoord vormen hierbij de leidraad. Een 
Concrete uitwerking hiervan en eventuele nieuwe Inzichten volgen In de 
junicirculaire 2011. 

Inlichtingen bij: Matjolein van Meteren 070-4266956 

2.2 Intensivering 
In het Regeerakkoord Is een intensivering van het budget van de 
Nederlandse politie opgenomen van ( 300 mln. in 2011, oplopend tot t:" 370 
mln. structureel vanaf 2015 (zie t..,bel 1). Op basis van deze Intensivering is 
de Tweede Kamer een verhoging van de huidige operationele sterkteafspraak 
van 48.000 fte naar een nieuwe sterkteafspraak van structureel 49,500 fte 
bij de 25 regionale korpsen en het KLPD toegezegd. Dit betekent, naast een 
hogere sterkteafspraak, 3.000 fte (inclusief 500 fte dierenpolitie) meer dan 
zonder deze extra middelen mogelijk (betaalbaar) zou zijn geweest. Zie 
hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting (op de sterktebegrippen). 

De operationele sterkte bij de regionale korpsen en het KLPD is met deze 
intensivering betaalbaar. In 2015 moet de sterkte en de HBVS-matige 
verdeling van het geld per korps Jn evenwicht zijn. Over de wijze waarop dat 
proces wordt vormgegeven WOrdt verwezen naar paragraaf 4.2. 

De intensivering van C 300 mln. is structureel toegevoegd aan de begroting 
van VenJ. Over de jaarlijkse groei van het budget naar (: 370 mln. zal het 
kabinet ieder jaar bij de opstelling van de begroting voor het komende jaar 
een beslissing nemen. Daarbij zal de macro-economIsche situatie van dat 
moment in de beschouwingen worden betrokken. 
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Tabel I", Intensiveringen RA voor betaaibaarheid politiesterkte 

rXClmln.\ 2011 2012 2013 2014 2015 

fntensiverina 
Politie totaal 300 320 340 360 370 

W.v. KLpD 5 5 5 5 5 
IN. v. reqiokorpsen 295 ~_'2- 335- 355 365 

Inlichtingen bij: Marjolein van Meteren 070-426 6956 

2.2.1 Dierenpolitie 
In het Regeerakkoord staat dat er deze kabinetsperiode 500 fte 
dierenpolitie/anlmal cops bij de Nederlandse politie komen voor het 
bestrijden van dlerenmishandeling- en dierenverwaariolinlJ. Dlt beleid Is 

onderdeel van de landelijke prioriteiten die ik met de korpsbeheerders en 
politie heb afgesproken. Voor het jaar 2011 betekent dit dat er 125 
politieagenten een speciale opleiding zullen volgen bij de Politieacademie. De 
verdeling van deze 125 agenten over de korpsen zal op basis van 
daadwerkelijke problematiek gebeuren, maar moet wel landelijk dekkend 
zijn. Een voorstel voor verdeling wordt op korte termijn door 
de landelijke projectleider dierenpoUtie gemaakt. Nadere informatie hierover 
volgt in de juniCÎrculaire 2011. De taakuitvoering van de dierenpolitie is al 
vastgelegd in de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot 
dierenwelzijn. 

Inlichtingen bij: Mony Adriaansen, 070-4268186 

2.3 Invulling ombuigingen Regeerakkoord 
In het R@geerakkoord wordt in de Veiligheidsparagraaf aangegeven welke 
ambities het kabinet heeft ten aanzien van de politie. Het kabinet zet in op 
het efficiënter en effectiever inrichten van de politieorganisatie om de 
slagkracht van de politie daadwerkelijk te kunnen vergroten en daarmee 
Nederland écht veiliger te maken. Bij deze ambities horen ook besparingen. 

Allereerst zet ik În op de vorming van de nationale politie. Door het 
centraliseren Van het beheer van de politie, wordt de politie effectiever en 
doelmatiger. Hiermee maak ik ruim baan voor de politieprofessionaL Er komt 
meer tijd voor het vakmanschap en de professionaliteit van de agent. 
Het centraliseren van het beheer leidt tot een besparing op overhead (zie 
tabel 2). Overigens is voor de inrichting van de nationale politie incidenteel 
€ 130 mln. ter beschikking. De inzet hiervan is afhankelijk van het tempo en 
de fasering van de invoering hiervan. Het budget is dan ook thans nog niet 
verwerkt in de budgettaire kaders van deze circulaire. 
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T b 1~ , Inv dOe ffect t" 1..• e e.- I oe en na lona el po I Ie 

I {XC! mln." ~011 2012 2013 2014 2015 
Totaoill nationale nolltie -30 -50 -80 

Daarnaast tref ik nog een aantal andere maatregelen. Zo wil ik bijvoorbeeld 
het aantal meldkamers reduceren tot één meldkamerorganisatie, de 
opleidingsduur van aspiranten aan de Politieacademie verkorten en de polItie
inzet bij evenementen gaan doorberekenen. Deze maatregelen zorgen ervoor 
dat de gemiddelde prijs van een operationele fte lager zal zijn. 

Dit draagt bij aan een betere betaaibaarheid van de operationele sterkte. 
In totaal leiden de maatregelen uit het Regeerakkoord tot een 
kostenbesparîng (bovenop de overheadreductie door invoering nationale 
politie) van (: 40 mln In 2012, oplopend tot ( 133 mln. in 2015. 

I 'XC 1 mln.' 2011 2012 2013 2014 2015 
Evenementen -30 "30 -30 -30 
Meldkamers -6 
Politietoezichthouders -10 -20 -30 -30 
Autom. Nummerpfaat
herkennin'" 'ANPR' 

-7 -7 

Polîtieonderwiis -60 
Totaal maatrelfllelen -40 -50 -67 -133 

Tabel 3 L.• Maatregelen Regeerakkoord 

,-

Bovenstaande besparingsmaatregelen zijn verwerkt in het budgettaire kader 
van deze circulaire. De concrete uitwerking vindt op dit moment plaats. 
Hieronder vindt u de stand van zaken van de genomen en geplande stappen. 
In de komende jUniCirculaire zal staan wat de maatregelen concreet voor de 
Nederlandse politie (gaan) betekenen. 

Inlichtingen blï: Marjolein van Meteren 070-426 6956 

2.3.1 Evenementen 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet komt met een voorstel 
voor de doorberekening van veiligheidskosten VOOr vergunnîngplichtîge 
commerciële evenementen van incidentele aard. Op dit moment is een 
wetsvoorstel in voorbereiding waarin wordt voorzien in een grondslag om 
kosten te kunnen doorberekenen aan de organisatoren van evenementen. 

, Ten opzichte van het Regeerakkoord zijn in tabel 2 afleen de budgettajff! effecten öpgenömM 
geldend voor de Mlitie. Van het in het RA opgenomen bruto-besparlngsbedrag ad C 10 mln. in 
2015 op de meldkamers, zal in principe 60"Ál in eerste aanleg door de pölJtle en de resterende 
40% door de br/l1'Idwet'!r en ambu/.anCf! moeten worden gereaf/seerd. Voor de ANPR gaat het RA 
er vat/uit dat de maatregel/n totaal (' J4 mln. <,<,n bespruingen oplevert. Enerzijds kan de politie 
daar de ANPR efflcl~nter werken, waardoor zij hieraan minder kosten heeft. Anderzijds zullen de 
Mtvangsten öp böl:ltes M tra{/$actie':i in de JV':itif;iele keten oplopen van C 3 mln tot C 5 mln 
structureel. 
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Het is mijn voornemen om voor de zomer het wetsvoorstel in consultatie te 
brengen. 

Inlichtingen bij .. Marcel Toet 070-426 8190 

2.3.2 Meldkamers 
Voor de meldkamers is vastgelegd dat er één meldkamerorganisatie komt. In 
bestuurlijk overleg met alle betrokkenen is afgesproken dat het 
Veiligheidsberaad voor de zomer van 2011 met een voorstel komt om dit 
nader uit te werken. In dit voorstel zijn een kwaliteits- en efficiencyslag (en 
daarmee lagere kosten) het richtsnoer. Het Veiligheidsberaad ontwikkelt zijn 
voorstel in samenwerking met alle disciplines. Ondertussen zal worden 
onderzocht welke kosten gepaard gaan met de huidige meldkamers en hoe 
daarbij de verdeling van de kosten is over de disciplines, waaronder de 
Nederlandse politie. Naar verwachting zal dit onderzoek in mei a.s. worden 
afgerond. In afwachting van de resultaten van het onderzoek is het aandeel 
in de totale besparingen voor de politie vooralsnog op 60% gesteld. Voor 
2015 gaat het om {: 6 mln. Dit bedrag is in de budgettaire kaders verwerkt. 
Indien uit het onderzoek blijkt dat het aandeel van de politie hiervan afWijkt, 
zal een correctie op de kaders plaatsvinden. 

Inlichtingen bij: Phifip Dekkers 070-426 6420 

2.3.3 Politietoeziehtftotlders 

p~~,lp~~~q~ll$,~~"ri~;~lti:~tWQtgj\ràri!~'btl.f~IfO.\i(f+thii~;wlln'~iIl1lI!th~d:;;:J~$~;Hr;I 
de..:i~Hd~:~f.i:~I~'!~:!j~~~~~'~~1itl~14é2dlljt\i.2bóÖ6îM:(#l5lJ;'öVeW\1lt/t1h~ëripJ 

2.3.4 Automatische Nummerplaatherkenning 
Voertuigherkenning draagt bij aan preventie en vereenvoudiging van 
opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast draagt het bij aan de 
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handhaving van fiscale verplichtingen. Hiertoe komt er een bredere inzet van 
systemen van automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Momenteel 
vindt er overleg plaats tussen de belangrijkste gebruikers binnen de overheid 
over o.a. samenwerking op het gebied van infrastructuur en een landelijke 
backoffice en wat dit aan kostenbesparing oplevert. 
Het Regeerakkoord gaat uit van een besparing van in totaal C 14 mln, 
structureel vanaf 2014. Hiervan zal ( 7 mln. vanaf 2014 oplopend naar (9 

mln. vanaf 2016 worden gerealiseerd door de politie. Dit bedrag is verwerkt 
in de budgettaire kaders. 

Inlichtingen bij: RoeI Ho/vast 070-426 8148 

2.3.5 Politieonderwijs 
Ten aanzien van het politieonderwijs zijn in het Regeerakkoord twee 
maatregelen aangekondigd: 
1.	 Aspiranten bij de politie ontvangen niet langer een salaris, maar een 

bijdrage in hun kosten vOOr levensonderhoud, 
2.	 Het bekorten van de opleidingsduur aan de Politieacademie met behoud 

van kwaliteit. 
Dit levert een besparing op het politieonderwijs op van ( 60 mln. vanaf 2015. 

Bekorten opleidingsduur 
Op het terrein van het bekorten van de opleidingsduur is al het volgende 
bereikt: Door het optimaliseren van de opleiding op niveau 4 is de duur van 
de opleiding met ingang van 2011 teruggebracht van 4 naar 3 jaar. In de 
vergadering van 18 maart 2011 heeft de Politieonderwijsraad positief 
geadviseerd over deze verkorting vOOr aspiranten die een hoger 
instroomniveau hebben dan waar de leergang op was gebaseerd. Aspiranten 
die niet over dit niveau beschikken krijgen de gelegenheid langer over de 
opleiding te doen dan de nu bepaalde 3 jaar. Op basis van dit advies zal ik de 
duur van de opleiding op niveau 4 voor deze categorie vaststellen op 3 jaar. 
De uitvoering hiervan is reeds gestart. Deze verkorting heeft geen effect op 
de salariëring, maar op de duur van de opleiding. Als gevolg daarvan hoeven 
de korpsen de aspiranten een jaar minder in dienst te nemen en dus te 
bekostigen. Momenteel wordt bezien hoe de opleiding op niveau 3 kan 
worden geoptimaliseerd, De verwachting is dat deze opleiding verkort kan 
worden van 3 tot 2,5 jaar. 

Versterking samenhang politieonderwijs en regulier onderwijs 
'Versterking samenhang politieonderWijS en regulier onderWijS' is een andere 
maatregel die bijdraagt aan het effectiever en efficiënter inrichten van het 
politieonderwijs met behoud van kwaliteit. Bovendien verbetert deze 
maatregel ook de interesse voor het politievak en de instroom bij de politie. 
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De politiekorpsen, het Economisch en Administratief Beroepsonderwijs 
(ECABO), de Regionale Opleidingscentra (ROC's) en mijn ministerie werken 
hierin nauw samen om het reguliere onderwijs en het politieonderwijs beter 
op elkaar te laten aansluiten. Dit heeft geleid tot een landelijk 
doorstroomprogramma Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) - Politie 
waarmee in september 2011 zal worden gestart. Op vooralsnog een beperkt 
aantal ROe's volgen de leerlingen een opleiding voor HTV met extra 
onderdelen die speciaal gericht zijn op het politievak. Als de leerlingen het 
diploma hebben behaald kunnen ze, nadat ze een selectieprocedure met 
goed gevolg hebben doorlopen, doorstromen naar de politieopleiding niveau 
3 of 4. Door deze vooropleiding krijgen ze een jaar verkorting bij de opleiding 
van de Politieacademie. 
De eerste studenten kunnen in 2013 beginnen op de Politieacademie, 
waardoor In 2015 de eerste financiéle effecten zichtbaar worden. 

Onderwijsbestelling 2011 
De korpsen dienen vóór 1 mei 2011 hun definitieve onderwijsbestelling voor 
2011 bij de Politiedcademie te plaatsen. In paragraaf 4.2 wordt nader 
ingegaan op de aanmelding van aspiranten. 
Inlichtingen bij; Max Korteweg, 070-4269163 
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3 Invoering HBVS 

3.1 Inleiding 
In de junIcirculaire 2010 (kenmerk 2010-399096) heb ik u bericht over de 
herijking van het huidige budgetverdeelsysteem (paragraaf 2.1). In de vorige 
kabinetsperiode zijn mede op verzoek van de korpsbeheerders voorstellen 

ontwikkeld voor een herverdeling van het politiebudget over de korpsen. 
Deze zijn neergelegd in het rapport over de herijking van het bestaande 
budgetverdeelsysteem, het BVS. Bij brief van 18 mei 2010 (TK 2009-2010, 

29628, nr. 208) heeft mijn ambtsvoorganger dit rapport van de Stuurgroep 
Herijking Budgetverdeelsysteem aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport 
bevat voorstellen VOOr een verbeterde landelijke verdeling van het 
polItiebudget, in het bijzonder voor regio's met gemeenten die een 

centrumfunctie hebben, dan wel te maken hebben met de problematîek van 
het zijn van grensregio. De voorstellen leiden tot een transparanter, 
eenvoudiger en inzichtelijker BV5. Zo is het huidige BVS gebaseerd op een 
steekproef onder een aantal korpsen. Bij de herijking is echter gebruik 
gemaakt van gegevens van alle korpsen. Op deze punten is het voorgestelde 
stelsel kwalitatief beter dan het huidige BVS. 

3.2 Invoering herijkt budgetverdeelsysteem 
Het onderzoek, gericht op herijking van het: BVS, is begeleid door een 
Stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van het Korpsbeheerdersberaad en 
de Raad van Korpschefs hebben samengewerkt met vertegenwoordigers van 
de destijds betrokken departementen (Binnenlandse Zaken en 
KoninkrIjksrelaties, Justitie en Financiën), Het genoemde advies bevat 
voorstellen die op een evenwichtige manier rekening houden met zowel de 
positie van de korpsen die voordeel ondervinden van de herijking als van de 
korpsen die daar nadeel van ondervinden. Voor de laatste categorie 
overweegt de Stuurgroep, dat budgetdalingen zouden moeten worden 
gedempt, om te voorkomen dat een te snelle daling de bedrijfsvoering van 
die korpsen zou ontwrichten. 

De Stuurgroep Herijking BVS stelt in haar rapport het volgende voor: 

a) Budgetdalingen per daalkorps worden beperkt tot maximaal 2% per 
jaar gedurende 3 jaar; 

b) De daardoor vrijkomende middelen komen geheel ter beschikking van 
de stijgkorpsen; 

c) Zo veel mogelijk bijzondere bijdragen (dit zjjn bijdragen die gegeven 
worden vOOr specifieke doelen en die niet via het BVS worden 
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verdeeld) worden beëindigd, en de betreffende middelen worden 
voortaan via BVS verdeeld. 

d) Aan het eind van elke drie jaar vindt een actualisatie van de verdeling 
plaats, waarna wederom een periode van 3 jaar herverdelen start 
volgens de principes als onder a en b genoemd. 

e) Behoud van de werkwijze waarbij het budget wordt verdeeld op basis 
van omgevingskenmerken. 

Na overleg met vertegenwoordigers van het Korpsbeheerdersberaad op 2 
maart 2011 heb Ik besloten het herijkt BVS met ingang van 1 januari 2012 in 
te voeren. Ik heb u hierover geïnformeerd in mijn brief van 24 maart 2011. 
(kenmerk 2011-2000087421). Ik heb daarbij besloten om het advies van de 
Stuurgroep Herijking BVS zo veel mogelijk te volgen. Op drie punten echter 
stel ik het advies bij: 
1.	 Ik kies voor een maximale achteruitgang van budget van 1,5% per jaar 

gedurende 4 jaar. De totale maximale daling van 6% uit het advies van 
de Stuurgroep Herijking BVS houd ik daarmee overeind. In vergelijkbare 
zin geldt tevens d03t ook de operationele sterkte in vier jaar met niet meer 
dan 5% mag dalen, waarbij een absolute norm geldt van gemiddeld 50 
fte operationele sterktedaling per jaar. 

2.	 Ik pas een correctie toe bij korpsen die een buitengemiddeld groot nadeel 
of voordeel ondervinden van de vertalîng van gemeten werklast naar een 
verdeling op basis van objectieve omgevingskenmerken. Concreet 
betekent dit dat een buitengemiddeld voordeel of nadeel wordt 
teruggebracht tot een gemiddeld voordeel of nadeel. Deze 
correctieregeling is uitgewerkt in bijlage 9 bij deze Circulaire. 

3.	 Ik neem thans nog geen besluit over de volgende actualisatie van het 
herijkte BV5. 

Voor een gedetailleerde uiteenzetting betreffende mijn keuzes verwijS ik u 
graag naar de inhoud van mijn brief. Deze is bijgevoegd als bijlage 1Q bij 
deze circulaire. 

3.3 Ophoging van de algemene bijdrage 
In het huidige BVS is sprake van een aantal bijzondere bijdragen. In lijn met 
de aanbevelingen van de Stuurgroep heb ik een aantal hiervan aan het 
HBVS-budget toegevoegd. Het gaat om onderwerpen die alle korpsen 
gelijkelijk raken. Integratie in de algemene bijdrage levert bovendien een 
bijdrage aan de vermindering van administratieve lasten (vermindering 
verantwoordingsinformatie). Bij het toevoegen aan het HBVS-budget is 
bewust een keuze gemaakt om, naar aanleiding van de aard van het budget, 
dit of toe te voegen aan een van de hoofdwerksoorten, of aan het totaal te 
verdelen budget. rn onderstaande tabel is aangegeven om welke budgetten 
het gaat en waaraan deze zijn toegevoegd. 
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Tabel 4; BU~ondere biidraoen toeoevoead aan alaemene biidrane 
Biidranen Toeaevoead aan: 
Reoionale Inlichtinasdiensten Oosoorina 
Renionale Informatie Knoonnunten Onsnorlnn 
lntellinence ODsDOrina 
Programma Verbetering Opsporing en 
vervoloino 

Opsporing 

Forensisch Medewerkers Oosoorina 
Wilkaoenten HandhavÎno 
Comnensatie fineL loon- en nriisbiistellinn)2 Totaal 
Vernrlizlnn Totaal 
Prestatiebekostioino Totaal 

De budgetten voor RIO, RIK en Intelligence betreffen intensiveringen van 
eerdere kabinetten. Deze budgetten hebben (al enige Jaren) hun structurele 
niveau bereikt. Met het doel om het HBVS overzichtelijker en transparanter 
te maken, acht ik het niet langer noodzakelijk deze budgetten als 
afzonderlijke bijdragen uit te keren, Daarom worden zij opgenomen in de 
hoofdwerksoort opsporing. 
De budgetten voor wijkagenten, forensisch medewerkers en PVOV betreffen 
intensiveringen van het vorige kabinet. Het beleidsprogramma Verbetering 
Opsporing en Vervolging was vastgesteld voor een periode van 4 jaar en 
loopt in 2011 af (zie onder andere de Najaarscirculaire 2007 d.d. 18 oktober 
2007, kenmerk: 2007-367368), Hoewel de hieraan gekoppelde taken niet 
verdwijnen heb ik, om eerder genoemde redenen, besloten de budgetten niet 
langer apart uit te keren, maar op te nemen in het HBVS. 
Ook het budget voor de prestatiebekostiging Îs gekoppeld aan afspraken die 
onder het vorige kabinet zijn gemaakt. Deze prestatieafspraken lopen 
eveneens af in 2011. Aangezien ik het, mede met het oog op de vorming van 
de nationale polîtie niet wenselijk acht deze systematiek voort te zetten, 
worden de gelden voor prestatiebekostiging vanaf 2012 opgenomen in het 
HBVS-budget. 
In de Najaarscirculaire 2007 zijn door het vorige kabinet tevens middelen 
voor de gevolgen van de vergrijzing beschikbaar gesteld. Omdat de 
afspraken over dit budget aflopen in 2011, worden ook deze gelden niet 
langer als afzonderlijk budget uitgekeerd, maar opgenomen in de algemene 
bijdrage van het BVS]. 
Ten slotte zjjn ook de gelden die onder het huidige BVS worden uitgekeerd 
als compensatie voor de korpsen die van het daarvóór geldende BVS budget 
moesten dalen naar het huîdige BVS budget (overgangscompensatte) 
opgenomen În de algemene bijdrage van het nieuwe BVS. Doordat een 

2 De gevolgen van de toevoeging van het compensatiebudget aan het HBVS vaçr de bekostiging 
van de regio's GooI en Vechtstreek en Flevoland zullen i.h.k.v. de voortgang van het 
wetsvoorstel tot samenvoeging van deze regio':,,; nader worden uitgewerkt. 

'In de Septembercirculaire 2009 (kenmerk: 2009-515175) zijn de bestedingsvoorwaarden voor 
deze bijzondere bijdrage reeds komen te Vervallen. 
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nieuwe migratieregeling is opgesteld waarbij ook rekening wordt gehouden 
met de betaaibaarheid van de sterkte in relatie tot het HBV5-budget, is de 
huidige migratieregeling niet langer van toepassing. De korpsbudgetten 
inclusief overgangscompensatie en de loon- en prijsbijstelling over de 
compensatie zijn genomen als startpunt voor het bepalen van het 
migratiepad naar het nieuwe herijkte budgetaandeel en zijn dus 
meegenomen in de nieuwe migratieregeling. 

Accresbudget 
Ik heb besloten om de jaarlijkse toevoeging aan het politiebudget, het 
zogeheten accres, aan het budget toe te voegen dat met het herijkte BVS 

wordt verdeeld. Het gaat hierbij om de volgende bedragen: 

Tabel 5: Bedragenreeks a'::'::res 

ex (: 1.000 -) 2011 2012 2013 2014 2015 
Accres 10.000 62.567 72.943 83.319 93.695 

Dit is een wijziging ten opzichte van de junicirculaire 2010. Daar werd het 
accres in de jaren 2011 e.v. ingezet ter dekking voor arbeidsvoorwaarden
problematiek (zie junicirculaire 2010, par. 3.6.1. blz. 12,13). Bij nader inzien 
doe ik dat alleen voor 2011. Voor 2012 e.v. is de veronderstelling thans dat 
de dekking daarvoor kan worden gevonden in de - door het kabinet nog uit te 
keren - looncompensatie. 
In het verleden werd het accres incidenteel ingezet om problemen op te 
vangen. Met de toevoeging van het accres aan herijkte BVs-budget zal deze 
mogelijkheid in de toekomst niet meer bestaan. 

De in de tabel opgenomen accresreeks wijkt af van de accresreeks welke is 
opgenomen in het normkostenonderzoek. Het verschil wordt verklaard 
doordat bij het herijkt BVS geen rekening meer wordt gehouden met 
mogelijke frictiekosten voor eventuele actualisatie. 

In bijlage 4a is weergegeven hoe de budgetten van h@t HBVS tot stand 
komen. 

Inlichtingen over de procedure en inhoud bij: askar Huurdeman 070-426 
6817 
Inlichtingen over de technische uitwerking bij: Hans Haije~ 070-4266915 

3.4 Verdeelsleutel bijzondere bijdragen 
In deze circulaire is een aantal bijzondere bijdragen en inhoudingen 
opgenomen waarvan de verdeling is gebaseerd op het aandeel van elk korps 
in de algemene bijdrage volgens de verdeling op basis van het huidige 
budgetverdeelsysteem (BVS). Met de invoering van het HBVS in 2012 
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verandert de omvang van de algemene bijdrage door de overheveling van 
budgetten die tot nu toe buiten het BVS werden verdeeld (zoals bijv, de 
budgetten voor wijkagenten en vergrijzing). Bovendien veranderen de 
onderlinge verdeeJverhoudingen tussen de korpsen ln het budget. 
De gevolgen van deze nieuwe verdeling voor de bijzondere bijdragen en 
inhoudingen die zijn afgeleid van de verdeling van de algemene bijdrage 
zullen in de junicirculaire 2011 worden doorgevoerd. Deze systematiek sluit 
aan bij de beleidslijn zoals ik deze heb verwoord in paragraaf S.l van de 
septembercirculaire 2009. 

In de onderhavîge circulaire betreft het onder meer de budgetten Art. 3 
Onderhandelingsakkoord, inhouding LEeD, inhouding Blauwen inhouding 
C2000. 
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4 Politiesterkte 

4.1 Inleiding 
De operationele sterkte van de Nederlandse polJtie4 vormt de slagkracht 
waarmee de politie haar taak kan waarmaken om Nederland veiliger te 
maken en te houden. Met de Tweede Kamer heb ik daarom een 
sterkteafspraak gemaakt van 49.500 fte operationele sterkte. 

Het vorige kabinet heeft aan de Tweede Kamer toegezegd, de operationele 
sterkte te zullen handhaven op het niveau van 31 december 2008, toen de 
operationele sterkte 48.000 fte bedroeg. Uit het door mijn ambtsvoorganger 
aan de Tweede Kamer aangeboden normkostenonderzoek bleek dat de totale 
sterkte, waarin een operationele sterkte van 48.000 fte is begrepen, 
structureel niet meer betaalbaar was. Het normkostenonderzoek toont een 
structureel tekort van ( 150 mln. aan. Dat tekort komt qua operationele 
sterkte overeen met circa 1.500 fte. 

Om geld en sterkte weer in evenwicht te brengen zou de structurele 
operationele sterkte moeten dalen tot 46.500 he. Door de intensivering van 
€ 300 tot ( 370 miljoen in het Regeerakkoord is het E!chter mogelijk om deze 
daling met 1,500 fte naar 46.500 he te voorkomen en bovendien ruimte te 
scheppen vOOr structurele uitbreiding van 1.500 fte ten opzichte van de 
doelstelling van 48.000 fte van het vorige kabinet. 

Daarmee stijgt de betaalbare sterkte van 46.500 fte met 3.000 fte extra tot 
49.500 fte. In deze kabinetsperiode wordt met 49.500 fte de hoogst 
betaalbare operationele sterkte ooit bereikt. Er zullen deze kabinetsperiode 
dus ook geen ontslagen vallen in de operationele sterkte. 

Ik heb de Tweede Kamer hierover bericht in mijn brief van 14 december 
2010 (TK 29 628. nr. 231). 

4.2 Sterkteontwikkeling tot en met 2015 

Relatie geld - sterkte, nationaal en per korps. 
In 2007 zijn in de Circulaires streefsterktes voor de korpsen voor 2010 
vastgelegd. De afgelopen jaren zijn deze sterkteafspraken niet meer 
aangepast aan de jaarlijkse actualisatie van het BV5• 

• Voor de definitie V<I/I oper.,tionele sterkte wordt venvezen naar Kamerstukken Z'1 618 nn; 160 
en 164 

5 BijliJge F bij circulaire 2007-367368 
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De sterkteafspraken per korps komen niet meer overeen met de middelen 
per korps uit het budgetverdeelsysteem [BV5]. Geld en sterkte zijn 
momenteel niet met elkaar in evenwicht. 
Daarnaast blijkt uit de herijking van BVS, dat het geld en daarmee de sterkte 
van de politie beter over Nederland verdeeld moet worden. De conclusie Is, 
dat in grote lijnen in de gebieden buiten de Randstad relatief gezien meer 
politiecapaciteit nodig is dan nu het geval is. 

Om geld en sterkte weer met elkaar in evenwicht te brengen en om de 
sterkte beter over het land te verdelen, wordt met ingang van deze circulaire 
de koppeling tussen geld en sterkte hersteld. Hiertoe maak ik jaarlijks per 
korps afspraken over de te realiseren instroom van personeel in elk korps en 
dus over de sterkte die ieder korps van jaar tot jaar heeft. Dit is belangrijk 
om de totale sterkte op het peil van 49.500 fte te houden en die sterkte ook 
per korps betaalbaar te houden. 

In het navolgende zal ik de benodigde vier stappen toelichten, die hiervoor 
gezet gaan worden. 

stap J: Bepaling operationele doe/sterktes 20J5 
Het herijkte BVS leidt tot een herziene budgetverdeling in 2015. De 
budgettaire verhoudingen van 2015 vormen de basis voor de verdeling van 
de operationele sterkte per korps. Van de afgesproken 49.500 fte is 4.090 fte 
bestemd voor het Korps Landelijke Politiediensten, de overige 45.410 fte zijn 
bestemd voor de regionale korpsen. Op basis van de budgettaire 
verhoudingen (Inclusief bijzondere bijdragen) in 2015 tussen de korpsen 
wordt de operationele sterkte per korps berekend. Bijvoorbeeld: een korps 
dat in 2015 een aandeel van 4,75% van het totale budget in het herijkte BVS 
en de bijzondere bijdragen heeft, zal een doelsterkte van 2.157 fte hebben 
[45.410' 4,75%). 

Stap 2: Bepaling groel- en daalpaden operationele doelsterkte 
Voor ieder korps is, op basis van de door de korpsen zelf opgegeven 
operationele sterkte per 31 december 2010, zoals blijkt uit onderstaande 
tabel, een groei- of daalpad naar de doelsterkte in 2015 (stap 1) berekend. 
De startpositie is de gemeten operationele sterkte van een korps op 31 
december 2010 volgens de opgave În POLBIS. Voor enkele korpsen geldt, dat 
zij in budget zullen groeien tot en met 2015, terwijl zij in sterkte moeten 
dalen. Voor enkele andere korpsen geldt het omgekeerde, Dit is te verklaren 
vanuit de huidige onbalans tussen geld en sterkte, 
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Tabel 6: Operationele sterkte startDositie en doelsterkte 

Kor'ps 
operationele sterkte 

Startpositie 31-12-2010 (POLBIS) 
operationele doelsterkte 

31-12-2015 

Groningen 1.517 1.567 

Frysl§n 1.275 1.382 

Drenthe 1.019 985 

IJsselland 1.212 1.270 

Twente 1.397 1.369 

Noord- en Oost-Gelderland 1.504 1.606 

Gelderland-Midden 1.506 1.506 

Gelderland-Zuid 1.146 1.123 

Utrecht 3.123 3.164 

Noord-Holland Noord 1.241 1.326 

Zaanstreek-Waterland 777 730 
K@nn@m@rland 1.446 1.368 

Amsterdam-Amstelland 5.379 5.268 

Gooi en Vechtstreek 567 575 

Haaglanden 4.570 4.370 

Hollands Midden 1.758 1.655 

Rotterdam-Rljnmond 4.936 4.905 

Zuid-Holland-Zuid 1.132 1,075 

Zeeland 770 861 

Mldden- en West-Brabant 2.517 2.477 

Brabant-Noord 1.280 1.320 

Brabant-Zuid-Oost 1.864 1.878 

Limburg-Noord 1.093 1.121 

Limburg·Zuld 1.647 1.654 

Flevoland 946 1. D66 

Totaal Regiokorpsen 45.622 45.6:21 

KlPD 4.123 4,090 

TotOilal 49.745 49.711 

Ik heb een norm geformuleerd voor de mate waarin de operationele sterkte 
per korps mag dalen. Deze norm is gesteld op 6% in 4 jaar met een 
maximum van gemiddeld SO fte per jaar. 
Met de mtddelen uit het Regeerakkoord wordt steeds de aanwezige sterkte 
per jaar betaalbaar gemaakt (artikel 3 bijdragen voor korpsen met een 
tijdelijk te hoge sterkte). De eindsterkte van de 3 noordelijke korpsen kan 
nog worden beïnvloed door de afspraken die door de 3 korpsbeheerders 

17
 



onderling zijn gemaakt bij de vorming van het Shared Service Centrum 
Noord. Ik zal toezien op de effectuering van deze afspraken. 

Stap 3: Realisatie paden 
Om de groei- en daalpaden zo soepel mogelijk begaanbaar te maken, wordt 
er in overleg met de korpsen voor gezorgd, dat steeds de jUiste hoeveelheid 
personeel, van de juiste kwaliteit bij een korps aanwezig is. Centrale regie op 
werving, selectie en instroom is daarbij een instrument. 

Centrale bekostiging Aspiranten 
Als onderdeel van de landelijke regie worden vanaf 2011 de aspiranten 
(zowel de huidige als de toekomstige) Centraal bekostigd. 

operationele sterkte 
Jaarlijks inzicht in de vervangingsbehoefte van de operationele sterkte is 
nodig 0111 de operationele sterkte op het peil van 49.500 fte te houden. Door 
de vervangingsbehoefte van de operationele sterkte te blijven monitoren in 
nauwe samenwerking met de korpsen kan de jaarlijkse raming ervan op 
basis van de opgedane ervaringen steeds nauwkeuriger worden gedaan en 
ingevuld. 

De vervangingsbehoefte is een combinatie van initiële instroom van 
aspiranten bij de Politieacademie, zijinstroom en interregionale mobiliteit. Ik 
zal vaststellen hoe groot het aandeel aspiranten hierin ieder jaar is en zal dit 
aantal ook financieren. Dit aantal baseer ik op de berekeningen die het 
Expertiseceritrum Personeelsvoorziening hiervoor maakt. Bij het maken van 
de berekeningen baseert het Expertis@centrum zich op d@ sp@cifieke 
aannames van ieder korps over de verwachte en gewenste 
personeelsontwikkeling. 

Ik heb met het dagelijks bestuur van het korpsbeheerdersberaad 
afgesproken om een Taskforce instroom Politiepersoneel te vormen. In deze 
Taskforce nemen vertegenwoordigers van mijn ministerie, het 
Korpsbeheerdersberaad, het Openbaar Ministerie en de Raad van Korpschefs 
plaats. Deze Taskforce gaat de komende periode op basis van de prognoses 
van het Expertisecentrum advies uitbrengen aan mij en de korpsbeheerders 
ov@r de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling bij de instroom van 
politiepersoneel. 

Voor 2011 is het aantal in te nemen aspiranten bepaald op 1850. Het aandeel 
per korps Is zichtbaar in de onderstaande tabel. In bijlage 4e is de meerjarige 
prognose opgenomen. 
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Tabel 7: Instroom aSDiranten en recherchekundige 2011 

Korps 
Aspiranten en recherchekundige 

instroom 2011 

Groningen 27 

Fryslàn BB 

Drenthe 2B 

IJsselland 43 

Twente 57 

Noord- en Oost Gelderland 85 

Gelderland-Midden 44 

Gelderland-Zuid 46 

Utrecht 103 

Noord-Holland-Noord 65 

Zaanstreek-Waterland 1B 

Kennemerland 54 

Amsterdam-Amstelland 177 

Gooi en vechtstreek 31 

Haaglanden 63 

Hollands Midden 74 

Rotterdam-Rijnmond 191 

Zuid-Holland-Zuid SB 

Zeeland 60 

Midden- en West-Brabant 106 

Brabant~ Noord 73 

Brabant-Zuid-Oost 9B 

Limburg-Noord 53 

Limburg-Zuid 89 

Flevoland 61 

KLPD SB 

TOT......L 185D 

Centrille wenling en selectie operaUonele sterkte 
Werving en selectie van nieuw personeel voor de operationele sterkte kan in 
de praktijk een tijdrovend proces zijn. De verwachting Is, dat de komende 
jaren de vervangingsbehoefte zal toenemen als gevolg van de hogere 
uitstroom van personeel door de vergrijzing van het personeelsbestand. 
Daarnaast is de verwachting dat de leeftijdsopbouw van de Nederlandse 
bevolking als geheel het arbeidspotentieel voor de politie zal verkleinen. Bij 
een aantrekkende economie wordt dit effect nog versterkt. Het wordt dan 
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voor organisaties moeilijker om aan personeel te kOmen. Sommige korpsen 
krijgen hiermee meer en eerder te maken dan andere, maar de 
bovengenoemde ontwikkelingen zijn voor politie Nederland als geheel een 
vraagstuk om vroegtijdig en adequaat aan te pakken. 
De maatregel die ik hiervoor met ingang van deze circulaire invoer is het 
centraliseren van de werving en selectie van personeel dat de initiële 
opleiding ingaat en de recherchekundigen, Ik heb u hierover geïnformeerd in 
mijn brieven aan de korpsbeheerders (brief 15 februari 2011, Venj-kenmerk 
2011-2000013598) en aan de korpschefs (brief technische uitleg 23 februari 
2011. VenJ-kenmerk 2011-2000013506). Met Ingang van 2011 zal de 
werving en selectie centraal geschieden onder regie van de Politieacademie. 
Een aantal korpsspeCifieke selectiestappen blijft hierbij in stand. Dat zijn; 

• kor-psgesprek; 
• medisch onderzoek; 
• screening; 
• aanstelllngsgesprek. 

Niet-operationele sterkte 
Voor de niet-operationele sterkte geldt het volgende beleid. Het kabinet zet 
in op het terugdringen van de kosten van de overhead, zowel in middelen als 
in personeel (de niet-operationele sterkte). Het voornemen is om de 
overhead met circa 25% te reduceren. Een groot deel van de kosten van de 
overhead wordt gevormd door de niet-operationele sterkte. De ombuiging in 
de overhead Is noodzakelijk om de reeds ingeboekte taakstellinqen van het 
vorige kabinet (TK 29 628, nr. 154) en, voor zover van toepassing, 
besparingen in verband met de vorming van de nationale politie te realiseren. 
De vorming van het Politiedienstencentrum en de nationale politie zijn 
noodzakelijk om deze reductie mogelijk te maken, De recent uitgevoerde 
business cases op de bedrijfsvoering geven aan dat de omvang van deze 
reductie realistisl:h is. 

Omdat de ontwikkeling van de niet-operationele sterkte in hoge mate 
afhankelijk is van de ontwikkelingen rond de nationale poHtie en de vorming 
van het poe, is het op dit moment niet noodzakelijk hiervoor specifieke 
doelsterktes per korps te bepalen. De invulling van de niet-operationale 
sterkte wordt daarom tot aan de vorming van de nationale politie aan het 
korps overgelaten. Elk korps is wel gehouden aan de bepalingen over de niet
operationele sterkte zoals die lijn vastgelegd in de transîtieafspraken tussen 
de Minister van veiligheid en Justitie, het Korpsbeheerdersberaad en de 
voorzitter van het College van Procureurs-Generaal ten behoeve van de 
transitie naar een nationale politie (zie bIjlage 1). 
Deze afspraken luiden dat vacatures in de niet-operationele sterkte 
gedurende de looptijd van de afspraken over de transitie niet worden vervuld 
dan wel terughoudend vervuld door: 
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•	 een medewerker die reeds in dienst is van politie en reeds werkzaam is 
op een functie binnen de niet-operationele sterkte (overhead); 

•	 een medewerker met een aanstelling van tijdelijke duur. 

Stap 4: Financiering operationele en niet-operationele sterkte 
In de afgelopen jaren is bij een aantal korpsen een discrepantie ontstaan 
tussen budget en sterkte. Aan het einde van deze kabinetsperiode moet deze 
discrepantie zijn opgelost en heeft elk korps - dan: territoriale eenheid - een 
met het budget overeenkomende operationele sterkte. Uitgaande van de 
HBVS-matige verdeling van het politiebudget over de korpsen zijn groel- en 
daalpaden voor de (operationele en niet-operationele) sterkte per korps 
vastgesteld (zie bijlage 4 e). Om die daal- en groeipaden in goede banen te 
leiden is centrale sturing op de verdeling van aspiranten en recherchekundige 
zij instroom nodig. Daarom worden vanaf 2011 de aspiranten en 
recherchekundige zij instroom (zowel de huidige als de toekomstige) centraal 
bekostigd. Met de extra middelen uit het Regeerakkoord wordt er daar waar 
nodig voor gezorgd dat gedurende deze overgangsfase zowel de landelijke 
operationele sterkte als de sterkte per korps betaalbaar blijft. 

Ad 1 De bijdrage voor de tijdelijk te hoge sterkte 
De fimmciêle problematiek van de korpsen die voortkomt uit de onbalans 
tussen geld en sterkte zal als volgt worden rechtgetrokken. De per korps 
ultimo 2015 te bereiken sterkte wordt ....olledig gebaseerd op de verdeling 
zoals die op grond van het herijkte BVS luidt. Om deze sterkte in 2015 
daadwerkelijk te realiseren zullen vooral korpsen die bij aanvang meer 
sterkte hebben dan hun uiteindelijke budget toelaat, tijdelijk behoefte 
kunnen hebben aan extra middelen om hen in staat te stellen deze 
veranderingen binnen een sluitende begroting op te vangen. Hiervoor wordt 
de intensivering van € 300 mln. oplopend tot € 370 mln. uit het 
Regeerakkoord ingezet. Leidend hierbij zijn de jaarlijkse doelsterktes die een 
korps op basis van het groei/daalpad moet halen in de periode tot 2015. 
Daarmee ondersteunt de intenSivering het realiseren van een betaalbare 
sterkte van 49.500 operationele fte's, gebaseerd op de uitkomsten van het 
herijkte BVS. 

Ad	 2 De bijdrage vOor aspiranten en recherchekundige zijinstroorn bij de 
Politieacademie 
Als onderdeel van centrale sturing op aspiranten en recherchekundige 
zîjinstroom zal ook de financiering van de aspiranten en recherchekundige 
zijinstroom bij de Politieacademie centraal geschieden. 
Het expertisecentrum personeelsvoorziening berekent in haar voorstel het 
aantal aspiranten (ineL recherchekundige Zijinstroom) dat eind 2011 op de 
Politieacademie de initiële opleiding volgt. De stand van het aantal aspiranten 
en recherchekundige zijinstroom van 31 december 2010 is nu bekend. OP 
basis van de geprognosticeerde eindstand van deze aspirantenaantallen in 
2011 wordt aan de korpsen uit het centrale budget een vergoeding verstrekt. 
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Iedere aspirant, die vóór of op 1 Januari 2011 is aangesteld zal met ingang 
van 1 januari 2011 worden vergoed tegen een maximum van (: 40.000 per 
aspirant. Oe aspiranten die u in 2011 conform de afspraken met mijn 
ministerie aanstelt, zullen rekening houdend met de aanstellingsdatum 
worden vergoed. Deze vergoeding geldt voor alle instroom die via een initiële 
opleiding aan de Politieacademie instroomt in de politieorganisatie. Dit zijn de 
reguliere aspiranten. In het kader van deze bijdrage worden ook de 
recherchekundigen die via de Zijinstroom binnenkomen, meegerekend (met 
een maximum van 2 jaar vanaf de start van de opleiding). Voor de overige 
instroom geldt deze vergoeding niet. 
In de begrotingswijziging voor 2011 kan rekening worden gehouden met 
deze vergoeding. Voor de uitwerking verwijs ik naar bijlage 8: uitwerking 
aspirantenregeling. Als het korps tot een lagere gemiddelde bezetting komt 
dan in de vergoeding is begrepen, dan wordt deze bijdrage als openstaande 
rijksbijdrage verantwoord. In de openingsbalans van de nationale politie zal 
worden bezien hoe met deze openstaande rijksbijdrage wordt omgegaan. 

Stap 5: vorming voorziening inkoop pensioenen en ICT 
In deze maartcirculaire worden maatregelen aangekondIgd vaor een aantal 
financiële verplichtingen, waarvan de omvang nu nog niet exact is te 
overzien. Het gaat hierbij om de inkoop pensioenen en ICT. Daarom wordt 
van de korpsen de vorming van een voorziening voor deze onderwerpen 
verwacht. Voor meer informatie verwijs ik u naar paragraaf 9.8. 

Personeelsge$prek 
De kwalitatieve invulling \lan de in deze circulaire kwantitatief 
voorgeschreven instroom, zal aan de orde komen in een personeelsgesprek 
tussen het korps en mijn ministerie, dat aansluitend aan het verschijnen van 
deze circulaire lal worden georganiseerd. In dit gesprek komt ook aan de 
orde hoe wordt omgegaan met de ontwikkeling van de niet-operationele 
sterkte. Hieraan zullen naast vertegenwoordigers van het korps, waaronder 
In elk geval het hoofd van de Personeelsdienst of iemand die namens hem of 
haar kan spreken I en de vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal 
Politie, ook de adviseurs van de Politieacademie voor werving- en 
selectieaspeden en het Expertisecentrum Personeelsvoorziening voor de 
personeelsplanningaspecten deelnemen. 

InlichtÎngen bÎj: Edk Klaver, 070-426 8887 of M;chiel Laan, 070-426 7715 

4.3 Verhogen inzetbaarheid en productiviteit 
politie 
De administratieve lasten bij de politie zijn te hoog. Het vakmanschap wordt 
te veel ingeperkt. Hier hebben politiemensen en burgers last van. Om de 
inzetbaarheid van de politie en de productiviteit van de politie te verhogen is 
een aanvalsplan in uitvoering. Daarbij wordt ingezet op een vermindering van 



de administratieve lasten van de politie van 25%. Maatregelen worden 
getroffen op 3 fronten: 

1. Opruimen van overbodige en ergerlijke bureaucratie; 
2. Slimmer politiewerk; 
3. Meer ruimte voor vakmanschap. 

Mijn ministerie voert de regie op het aanvalsplan, de uitvoering vindt plaats 
in nauwe samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie en andere 
ketenpartners. Het aanvalsplan richt zich op de volle breedte van het 
politiewerk - opsporing, handhaving, intake en noodhulp en de 
bedrijfsvoering. De vorming van de nationale politie wordt gezien als een 
kans om de administratieve lasten te verminderen, bijVOorbeeld door de 
landelijke invoering van succesvolle regionale innovaties. 

Inlichtingen bij: )(ldith Bloem 070-426 8323 
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5 Vorming nationale politie 
In het Regeerakkoord is aangekondigd dat er nationale politie komt. De 
nationale politie komt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van 
Veiligheid en Justitie te vallen. De regionale korpsen, het Korps Landelijke 
Politiediensten (KLPD), de voorziening tot samenwerking Politie Nederland 
(VtsPN) en de Politieacademie gaan hierin op. Nationale politie moet leiden 
tot een politie die in staat Is beter invulling te geven aan de eisen die de 
maatschappij stelt. De nationale politie moet bijdragen aan een veiliger 
leefomgeVing, meer vertrouwen bij burgers en meer tevredenheid bij 
agenten. 

COntouren nationale politie 
Er komt een landelijk korps met tien regionale eenheden, waarbij de grenzen 
van de tien arrondissementen van de te herziene gerechtelijke kaart leidend 
zijn, en één of meer landelijke eenheden, die belast Zijn met de uitvoering 
van de politietaak zoals nu de Nationale Recherche. Daarnaast komt er een 
politiedienstencentrum .;lIs onderdeel van het korps, dat zorg draagt voor 
bedrijfsvoeringstaken, zO.:'lls ICT, Inkoop, huisvesting en personeelszaken. 
Deze centralisatie v.:'In de bedrijfsvoeringstaken zal in belangrijke mate 
moeten bijdragen aan de beoogde efficiencywinst binnen de 
politieorganisatie. 

Wetswijziging 
De nationale politie wordt wettelijk geregeld via een wijziging van het op 21 
november 2006 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel houdende 
vaststelling van een nieuwe politiewet (politiewet 200x, kamerstuk 30 880). 
Deze nota van wijziging is in de periode december 2010 - januari 2011 ter 
consultatie voorgelegd aan betrokken partijen. Het wetsvoorstel is hierna op 
21 februari jl. ter advisering aan de Raad van State aangeboden. Nadat de 
Raad van State advies heeft uitgebracht, zal het wetsvoorstel ter behandeling 
worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Ik ben voornemens het 
wetsvoorstel voor inrichting van n.:'ltionale politie in juni naar de Tweede 
Kamer te sturen en streef ernaaî het wetsvoorstel op 1-1-2012 in werking te 
laten treden. 

Transitieafspraken Pontie 
OP 18 februari 2011 heb ik overeenstemming bereikt met de 
korpsbeheerders en de voorzitter van het College van procureurs-generaal 
over de wijze waarop, met behoud van de formele bevoegdheden zoals 
vastgelegd in de Politiewet 1993, tot een vruchtbare samenwerkingsrelatie 
kan worden gekomen gedurende de transitie naar de nationale politie. De 
afspraken betreffen vooral de verdeling van verantwoordelijkheden bij de 
aanwijzing van de kwartiermakers die de komst van nationale politie in .:lOl! 
gaan voorbereiden en het verleggen van de zeggenschap over de VtsPN naar 
de Minister. De transitieafspraken zijn bijgevoegd (bijlage 1). 
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Deze afspraken zijn geldig tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet en 
blîjven binnen de kaders van de huidige Politiewet 1993. Zij mogen uiteraard 
geen onomkeerbare gevolgen hebben totdat de wetswijziging formeel van 
kracht is geworden. 

Op het gebied van de financiën zijn afspraken gemaakt over het opstellen 
van de begroting 2012 en het aangaan van investeringen gedurende de 
transitiefase. 

Voor nadere informatie over de vorming van de nationale politie verwijS ik u 
naaf het uitvoeringsprQgramma (kenmerk brief: 2011-2000115025) dat op 
31 maart jl. aan de Tweede Kamer is gezonden. 

Inliçhtingen bij: Wilko Bres 070-426 7578 en Fiona Adrichem, 070-426 7198 
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6 Budgettair kader Politieacademie 

Conform het Regeerakkoord gaat de Politieacademie op in de Nationale 
politie. De Politieacademie wOrdt riu echter nog niet meegenomen in de 

voorgenomen wijzingen van het wetsvoorstel nationale politie. Dit zal op een 
later moment gebeuren. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 kondfgt het 
Regeerakkoord tevens diverse veranderingen aan In de Inrichting van het 

polItieonderwijs waaronder verkorting van de opleidingsduur en betere 
aansluiting bij het reguliere onderwijs. De verkorting van de vierjarige 
opleiding op niveau 4 is reeds aangekondigd en verwerkt in de junicîrculaire 
2010 (kenmerk 2010-399096). 

Daarbij dient te worden bezien hoe bij opname van de Politieacademie in het 

politiebestel de onafhankelijke kwaliteit van het politîeonderwijs (waaronder 
de accreditatie van de opleidingen en de aansluitin9 met het reguliere 
onderwijs) goed kan worden geborgd. 

InHchtingen bij": Tim Veentngs 070-426 8508 
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7 Budgettair kader KLPD 

7.1 Toevoegen bijzondere bijdragen aan 
algemene bijdrage 
Met ingang van 2012 worden de bijzondere bijdragen verbeterprogramma 
opsporing en vervolging (PVOV), prestatiebekostiging, vergrijZing, 
programma intelligence, forensische assistenten (8 fte Havank) opgenomen 
in de algemene bijdrage. Dit onderwerp Is op een andere plek in deze 
circulaire nader toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar 
hoofdstuk 3.3 van deze circulaire. 

7.2 Bekostiging operationele sterkte 
In het Regeerakkoord is een intensivering opgenomen die bedoeld is voor de 
bekostiging van de operationele sterkte van 49.500 fte. De operationele 
sterkte van het KLPD van 4.090 fte maakt daar deel van uit. Ten behoeve 
van de betaaibaarheid van deze operationele sterkte wordt uit de 
intensivering van het Regeerakkoord C 5.000.000,- toegevoegd aan de 
algemene bijdrage van het KLPD. 

7.3 Team High Tech Crime 
Voor de structurele bekostiging van het Team High Tech Crime ontvangt het 
KLPD met ingang van 2011 (; 4.037.000,- per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks 
verhoogd met eventuele loon~ en prijsbijstelliligen. 

7.4 Bekostiging aspiranten en recherchekundige 
zijinstroom 
De bekostiging van aspiranten en recherchekundige zijinstroom zal met 
ingang van 2011 plaatsvinden vÎa een aparte bijZondere bijdrage. Dit 
onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. 
Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar hoofdstuk 4.2 van deze 
cirCulaire. 

Inlichtingen bij: askar Huurdeman 070-426 6817 
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8 Overname VtsPN 

In hoofdstuk 5 heb Ik gemeld dat ik transitieafspraken heb gemaakt met de 
korpsbeheerders. Naast afspraken over de overgang van het regionale 
politiebestel naar de nationale politie heb ik tevens afspraken gemaakt over 

de overname van de VtsPN. 

Per 1 mei lI.S. neem ik de zeggenschap over de VtsPN over van het algemeen 
bestuur van de VtsPN. Van de volgende organisatieonderdelen neem ik zowel 
inhoudelijk als beheersmatig de politiek-bestuurlijke eindverantwoordelijkheid 
op me: 
•	 de divisie BestuursondersteuningjNPI; 
•	 de verschillende landelijke projecten en programma's (zoals HRM

programma, Centrum voor Opsporing) die bij de VtsPN zijn 
ondergebracht; 

•	 het CrD-office; 
•	 KwaUteîtsbureau Polîtie, de voorZiening tot Proces- en Product

ontwikkeling (VPP), Expertîsecentrum Personeelsvoorzîening en de 
PoJitieonderwijsraad. 

Voor wat betreft de dagelijkse aansturing van de divisie bestuurs
ondersteuning (ondersteuning RKC en Kbb) blijft de inhoudelijke 
verantwoordelîjkheid vallen onder de voorzitters van de RKC en het Kbb, 
zolang de huidige politiewet van kracht Is. 

Ik zal de jaarlijkse bijdrage aan de VtsPN van de korpsen rechtstreeks 
inhouden vla de budgetcirculaires. De inhouding zal plaatsvinden vanaf de 
eerste kwaltaalbetaling na de overname van de zeggenschap van de VtsPN 
per 1 mei. Dit betreft de facto de 3e kwartaalbetaling 2011 (15 juli). 
Naar de bekostiging van de VtsPN wordt momenteel een verkenning 
uitgevoerd. Meer informatie hierover volgt in de junicirculaire. 

Voor de overige transitieafspraken betreffende de VtsPN verwijs ik u naar 
bijlage 1 van deze Circulaire. 

Inlichtingen bij: WiJbert Schel, 07D-426 8854 
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9 Begrotingswijziging 2011 

9.1 Inleiding 
In 2010 zijn de begrotingen 2011 beoordeeld. In de brieven die na de 
toetsing van deze begrotingen zijn opgemaakt, is een voorlopig oordeel 
geveld. De volgende cursieve tekst iS in alle brieven opgenomen: 

'Dit jaar is voor de beoordeling van uw begroting een bijzonder jaar. Het 
nieuwe kabinet heeft immers besloten tot een intensivering ;n het budget 
voor de politie. Die intensivering is echter nog niet verdeeld over de korpsen, 
en kon daarom door u ook nog niet worden verwerkt in de voorliggende 
begroting. Mijn oordeel over uw begroting heeft daarom een voorlopig 
karakter,' 

In deze maartcirculaire 2011 wordt de genoemde intensivering uit het 
Regeerakkoord over de korpsen verdeeld. Daarmee kan de intensivering 
worden verwerkt in uw begroting. Ik vraag u een begrotingswijziging in te 
dienen, die alleen de gevolgen van de intensiver'lng voor de operationele 
sterkte hoeft te omvatten. 
Het beleid uit de begroting 2011 en de besparingen die in de begroting 2011 
Zijn opgenomen, worden conform de eerder ingediende begroting uitgevoerd, 
Deze blijven vallen onder het oordeel met het voorlopige karakter. 

9.2 Begrotingswijziging 
De begrotingwijziging biedt :zicht op de gevolgen van de intensivering In het 
begrotingSjaar 2011 en zal moeten leiden - door het sturen van extra 
aspiranten naar de Politieacademie - tot het handhaven van de operationele 
sterkte op 49.500 fte voor de 26 korpsen, waarvan 4.090 fte's voOr het 
KLPD. 
De begrotingSWIjZiging geeft in meerjarig perspectief aan hoe het betreffende 
korps zijn afgesproken aandeel in de 49.500 fte's zal realiseren. 

De begrotingswijziging houdt formeel een wijziging van de baten en de 
lasten van het begrotingsjaar 2011 in. Het is deze wijziging die aan het 
Regionale College ter vaststelling wordt voorgelegd. De meerjarenraming is 
slechts indicatief. In deze herrekende meerjarenraming zal de nadruk liggen 
op de personeelskosten. Bij de berekening van de herziening van 
personeelskosten mogen de aangegeven bedragen [voor reguliere 
medewerkers ( 50.000 en voor aspiranten € 40.000J worden gehanteerd. De 
meerjarenraming zal in de begroting van 2012 nader worden uitgewerkt 
waarbij tevens de trend die uit de jaarrekening 2010 is gebleken door de 
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korpsen zal worden meegenomen. De meerjarenraming wordt dus niet ter 
vaststelling aan het Regionaal College voorgelegd. 

Naast de extra baten en de eventuele extra personeelslasten als gevolg van 
deze intensivering worden de gevolgen van de centrale aanschaf van het 
dienstwapen opgenomen en kunnen noodzakelijke aanpassingen in de 
begroting worden opgenomen die voorafgaand aan het UItbrengen van de 
begrotingswijziging met mijn ministerie zijn overeengekomen. Hier valt 
bijvoorbeeld te denken aan de gevolgen van een vertraagde uitstroom bij een 
korps, met als gevolg een hogere sterkte en dus hogere personeelslasten. De 
korpsen die in 2010 nog geen voorziening dienstjubilea hebben gevormd 
doen dit met het oog op de uniformiteit in de openingsbalans van de 
Nationale politie alsnog in deze begrotingswijziging. 

Op grond van een aantal recente beslissingen door mij worden in dit 
hoofdstuk extra aanpassingen gevraagd in de begrotingswijzing. Dit betreft 
o.a. een voorziening VPl/ICT en de begrotIngswijziging vtsPN. Deze 
wijzigingen kunnen verwerkt worden In de kolom 'overeengekomen mutaties' 
in het model. 

9.3 Modellen 
De begrotingswijzJglng omvat de vier bestuurlijke modellen van de begroting 
2011, inclUsief een drietal mutatieoverzichten. Deze mutatieoverzichten zijn 
als bijlage 5 bij deze circulaire gevoegd en zullen binnenkort tevens 
elektronisch aan u worden toegezonden. Ik verzoek u uitsluitend de 
bestuurlijke modellen en mutatieoverzichten te gebruiken voor de 
begrotingsWijZig ing. 
Het eerste overzicht betreft de wijzigingen in het begrotingsjaar, vervolgens 
de wijzigingen in begroting en meerjarig perspectief en ten slotte de 
berekening van de aanvulling op de operationele sterkte en de daaraan te 
relateren personeelskosten. Uit de koppeling van de begrotingsmodellen en 
de wijzigingen volgen de modellen voor de begrotingswijziging. Deze zijn 
voorzien van een korte toelichting. Oe modellen worden na vaststelling in het 
Regionale College verstuurd door de Korpsbeheerder. 

9.4 Toezicht 
DOOf de strikte beperking van de wijziging kan de toetsing van mijn 
ministerie zich richten op de mutaties en kan vrij snel na de inlevering van de 
begrotingswijziging het definitieve oordeel over de begroting worden 
vastgesteld en gecommuniceerd. Dit is in het bijzonder van belang voor de 
negen korpsen die onder preventief toezicht staan. Ik wil voor die korpsen op 
korte termijn vaststellen of handhaving van preventief toezicht nog langer 
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nodig is. Naast het repressieve toezicht blijft extra toezicht bestaan op de 
naleving van de voorwaarden van het transitieafspraken. 

9.5 Aanlevering 
De begrotingswijziging moet vóór 1 juni 2011 worden ingeleverd bij de 
Minister van Veiligheid en Justitie, na instemming door het Regionale College 
met deze begrotingswijziging. Voor het versturen van de modellen kunt u 
gebruik maken van het volgendemailadres:begrllpolreg@minbzk.nl 

Inlichtingen bij: Nico Re;tsma, 070-426 6561, conny Volk, 070-4268237, 
MiJrCiiJ de Groot, 070-426 7053 

9.6 Aanwijzingen transitîeafspraken 
In de transitieafspraken wordt over 'financiën' het volgende gezegd: 

"De korpsbeheerder stelt de begroting 2012 en de meerjarenraming 
2013-2015 op en het Regionaal college zal conform de Politiewet 1993 
de begroting 2012 en de meerjarenraming vaststellen. 
Er worden géén investeringen aangegaan waarvan de bedragen niet in 
de begroting 2011 zijn opgenomen. Oe Minister is verantwoordelijk 
voor de investeringen vanaf 2012 en dus dienen geen verplichtingen 
te worden aangegaan voor investeringen in 2012 en later zonder 
voorafgaande goedkeuring door de Minister. Dit houdt In: 

•	 Voor investeringen In huisvesting in 2011 geldt per project een 
meldingsplicht aan het ministerie en voor de geplande 
investeringen In de jaren 2012 tlm 2014 wordt een 
Investeringsplanning ter goedkeuring aan de Minister 
voorgelegd.1! 

Voor de meldingstermijn geldt d"t ik op de hoogte wil worden gesteld voordat 
overgegaan wordt op daadwerkelijke uitvoering van de investering. Voor de 
goedkeuring van de investeringsplanning geldt dat deze moet worden 
verstuurd zodra concrete plannen zijn gemaakt én vóór er daadwerkelijk 
verplichtingen zijn aangegaan. De investeringsplanning moet voldoende 
financieel zijn onderbouwd en voorzien van een adequate toelichting ten 
aanzien van de noodzaak en beoogd doel van deze investering. 
Ik zal binnen 4 weken na ontvangst van uw brief schriftelijk laten weten dat 
ik uw melding heb ontvangen en of ik uw investeringsplannen goedkeur of 
afwijs. 

Inrichtingen bij: Nico Reitsma, 070-4266561, conny volk, 070-4268237, 
Marcia de Groot, 070-426 7053 
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9.7 Maraps 2011 
Op 16 maart 2011 heeft u een brief (kenmerk:2Dll-2000069845) ontvangen 

over Q,a. de gevraagde maraps 2011. Hierin stond het volgende vermeld: 

"Gezien de administratieve lasten voor de korpsen is besloten geen nadere 6
maands rapportage te vragen, Ieder korps dient in 2011 de 4-maands en een 
8-maandsrapportiJge aan te leveren bij het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Uiteraard voorzien van een aanvuflende toelichting." 

Ik verzoek u de maraps respectievelijk 15 juni en 15 oktober In te leveren. 

Inlichtingen bij: Nim Rensma, 070~426 6561, Conny Volk, 070-4268237, 
Marcia de Groot, 070-426 7053 

9.8 Vorming voorziening inkoop pensioen en IeT 
In deze maartclrculaire worden maatregelen genomen voor een aantal 
financiele verplichtingen waarvan de omvang op dit moment nog niet is te 
overzien, Daarom wordt van de korpsen de vorming van een voorziening 
verwacht. De informatie hierover is recent helder geworden, Dat is de reden 
waarom u hierover In een laat stadium wOrdt geïnformeerd. 

Inkoop pensioen 
In het arbeidsv'oorwaardenakkoord van de sector politie 2005~2007 is 
overeengekomen dat vOOr ambtenaren die de aangewezen ATH functie 
vervullen en voor ambtenaren met een executieve aanstelling t/m schaal 11 
het aanspraken niveau 76% van het middelloon op 60-jarige leeftijd zou zijn. 
Dat niveau kan worden behaald door langer door te werken en doordat 
medewerkers de uitgekeerde bedragen inzetten voor de levensloopregeling, 

Mocht er een tekort resteren dan zal de werkgever het verschil tussen het 
aansprakenniveau en de alsdan formeeltechnisch opgebouwde rechten 
inkopen bij het ABP. Het aanspraken niveau wordt formeeltechnisch bepaald 
omdat rekening wordt gehouden met de uitgekeerde bedragen voor 
levensloopregeling gelden door de ambtenaar en niet met de ingezette 
bedragen. Er wordt evenmin rekening gehouden met de eventuele tekorten 
vanwege tegenvallend rendement bij ABP of de levensloopregeling. 

Uitgangspunt is eveneens dat de nieuwe regeling voor de ambtenaar nÎet 
duurder mag zijn dan de huidige regeling en impliciet ook voor de werkgever. 
Het betreft immers de overeengekomen inzet van de vrijgekomen reeks AFUP 

gelden. Recentelijk zijn van het APG (de Uitvoeringsorganisatie van het ABP) 
de eerste voorlopige berekeningen ontvangen die voorzien in elf termijnen 
tot en met 2021 van gemiddeld (: 60 miljoen en een eindtermijn In 2022 vëln 
rond C 300 miljoen, alles gebaseerd op nog aan te passen sterftetabellen. De 
hierboven vermelde berekening van de verwachte inkoopbedragen is zeer 
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voorlopig. Echter gezien de mogelijke omvang, is het vormen van een 
voorziening voor deze problematiek noodzakelijk. Daarom verzoek ik u een 
voorziening voor de inkoop pensioenen te vormen. 

[CT oroblematiek 
Naar analogie van deze voorziening heeft de politie ook een verplichting om 
de IeT systemen op orde te krijgen. In het Kbb van 25 maart j.1. is 
ingestemd met het advies om een concreet plan van aanpak op te stellen 
gericht op de te nemen acties in de komende 3 jaar. Het Kbb heeft ook 
aangegeven, dat de nieuwe aanpak binnen de bestaande financiële ruimte 
moet worden gerealiseerd. Of dit kan Is nog onzeke.... Over dit plan beslis ik 
na ontvangst van het Algemene Rekenkamer rapport. Nog onhelder Is of 
hiervoor extra middelen noodzakelijk zijn en hoeveel. Een reservering voor 
risico's is daarmee op zijn plaats. 

Gezien de complexiteit van de bovengeschetste pensioen en ICT 
problematiek kan ik u geen richtlijnen geven voor de berekening maar Îs 
vooralsnog rekening gehouden met (: 150 miljoen. De reservering is een 
eerste stap naar de vorming van een definitieve voorziening in de 
jaarrekening 2011 van de korpsen. De omvang van de voorziening en het 
aandeel per korps hierin wordt in de loop van 2011 vastgesteld als er 
definitief inzicht is in de omvang van deze problematiek. In deze 
maartcirculaire is gekozen voor een hbvs-matige verdeling van de last ove... 
de korpsen. De korpsen nemen een voorziening op voor het in onderstaande 
tabel opgenomen bedrag, 

Tabel 8: VerdelinG reserverina IeTloensioenproblematiek 
Regiokorp8 HBVS% Bedrag € 

Groningen 3,45% 5.175.887 
Frysllm 3,04% 4.565.834 
Drenthe 2,17% 3.255.019 
IJsselland 2,80% 4.195.237 
Twente 3,02% 4.522.700 
Noord- en Oost-
Gelderland 3,54% 5.306.230 
Gelderland·Midden 3,32% 4.973.277 
Gelderland·Zuid 2,47% 3.708.111 
Utrecht 6,97% 10.450.102 
NOOfd-Holland Noord 2,92% 4.380.437 
Zaa.nstreek-Waterland 1,60% 2.396.948 
Kennernerland 3,01% 4.519.128 
Amsterdam-Amstelland 11.60% 17.400.526 
Gooi en Vechlstreek 1,27% 1.898.190 
Haagla.nden 9,17% 13.759.680 
Hollands Midden 3,64% 5.467.411 
RoUerdam-Rijnmond 10,80% 16201.226 
Zuid-Holland-Zuid 2,37% 3.549.596 
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Zeeland 1.90% 2.843.803 
Midden- en West-Brabant 5.45% 8.182.265 
Brabant-Noord 2.91% 4.359.565 
Brabant-Zuid-Oost 4.14% 6.202.793 
Limburg-Noord 2,47% 3.703.138 
Limburg~Zuid 3,64% 5.462.187 
Flevoland 2,35% 3.620.710 
Totaal 100,00% '50.000.000 

De dotatie voor de voorziening moet als buitengewone last in uw 
resultatenrekening worden verwerkt. Dit betekent dat het resultaat uit 
normale bedrijfsvoering hierdoor niet wordt beïnvloed. 

Dit besluit heb ik pas reCent genomen en Îs daarom nog nIet eerder met de 
korpsen gecommuniceerd, Dit betekent een extra aanpassing in de 
begrotingswijziging t.o.v. de al ingediende begroting! 

Relatie met toezicht over 2011 
Door de opname van de voorziening is het mogelijk dat korpsen in 2011 
alsnog een tekort in de exploitatie overhouden, Bij het toezicht op de korpsen 
zal de vorming van deze voorziening geen aanleiding geven tot het 
handhaven of instellen van preventief toezicht, De vorming van de 
voorziening is eenmalig van aard. 

Inlichtingen bij; Nlco ReitsmiJ, 070-426 6561~ Conny Volk~ 070-4268237, 
Marc/ij de Groot, 070-426 7053 

9.9 Begroting VtsPN 
De VtsPN heeft een begrotingswijziging 2011 uitgebracht. Het macro
 
resultaatseffect hiervan is echter nihil. Wel worden de kosten anders over de
 
korpsen verdeeld, waarbij het effect per korps verschillend is.
 
Ik verzoek u deze wijziging mee te nemen in uw begrotingswijziging.
 

Ook dit betekent een extra aanpassing in de begrotingswijziging 
t.o.V. de reeds ingediende begroting! 

Inlichtingen bij: Nlco Reitsm.3, 070-426 6561, Conny Volk, 070-4268237, 
Marcia de Groot, 070-426 7053 
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10 Inlichtingen 

Voor inlichtingen kunt u zjch wenden tot onderstaande personen. 

Oridérw'l'lrn Contllctnersoon Telefoon 

Algémene Informatie Mkostigir'l9 M<lrjö1ein v<ln Jo1eteren 

Geol"ge Henneken 

Hans Haije 

Tlm Veeninns 

0704266956 

0704267519 

0704266915 

070 4260 6508 

Alnemene Informatie toezicht Nico Reltsma 0704266551 

AI"'emene Il1fön'l'latle HBVS Osk<lr Huurdeman 0704266817 

Relatiebeheerders regio's Alexên'lder V(ln den Berg 

Jeann!;' Derks 

Fons van Gessel 

Ron Hanoeman 

Patriek van Hilst 

Céc(le Huisman 

PaulKok 

Harry Koster 

Mlrlam Kremer 

Monlek leefl:ink 

0704267495 

0704268238 

0704267362 

0704265140 

0704267059 

0704269151 

0104269304 

0704269253 

0704258262 

0704258451 

Alnemene informatie kader KLPD Oskar Huurdérnan 0704266817 

AI"emene informatie kader Politieacademie Tim Veenlnns 0704268508 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, teçjen dit be-:;Iuit 
pl"r brief bl"zwaar maken bij de Minl~e"- van Veiligheid en Justitie, Postbus 20011, 2500 EA Den 
Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voo..-zien zijn van een datum alsmede de naam 
en liet adres van de Indiener en dlt'!nt yt'!rgezeld te 9aan van de gronden waarop het bezwaar 
berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
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Bijlage 1 bij circulaire 2011-2000034308
 

Transitieafspraken 





TRANSITIEAFSPRAKEN
 

Afspraken tussen de minister van Veiligheid en Justitie en het 

Korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van College van 

Procureurs-Generaal ten behoeve van de transitie naar een 

nationale politie. 

Uitgangspunten 

1.	 In het regeerakkoord is door het Kabinet aangekondigd dat het huidige 

regionale politiebestel vervangen wordt door nationale politie. De 

minister van Veiligheid en Justitie is vOornemenS vOOr het zomerreces 

een wetsvoorstel voor inrichting van nationale politie naar de Tweede 

Kamer te sturen. Doel is dat per 1 januari 2012 het wetsvoorstel voor 

invoering van nationale politie kracht van wet krijgt. 

2.	 Op het moment dat deze wet inwerking treedt gaan de 

beheersbevoegdheden van de korpsbeheerders over naar de minister 

van Veiligheid en Justitie. De minister van Veiligheid en Justitie wordt 

dan direct verantwoordelijk voor het beheer van de Nederlandse 

Politie. Het gezag blijft ongewijzigd: vOor wat betreft de handhaving 

van de openbare orde bij de burgemeester en voor wat betreft de 

strafrechtshandhaving bij de officier van justitie. 

3.	 De korpsbeheerders en het College van PG's hebben in hun brief van 

27 januari jl. hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen het voorontwerp 

van het wetsvoorstel. Ondanks principiële bezwaren bij een aantal 

korpsbeheerders tegen de Invoering van nationale politie zijn de 

korpsbeheerders bereid in het belang van de continuïteit van de 

politiezorg mee te werken aan de overgang van regionale politie naar 

nationale politie. 
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4.	 De afspraken in dit document hebben als doel de overgang van het 

regionale bestel naar nationale politie snel en soepel te laten verlopen 

en zien erop toe dat ook in deze overgangsfase de positie van zowel 

bestuur als OM goed verankerd is. 

", '. 

5.	 In dit document worden, binnen de kaders van de Politiewet 1993, 

afspraken gemaakt tussen minister en korpsbeheerders/college van 

PG's over de verdeling van verantwoordelijkheden in de periode totdat 

de wet van kracht wordt en de maatregelen die nu of in de 

transitiefase genomen moeten worden ter voorbereiding van nationale 

politie. Hiermee komt het eerdere bestuursakkoord te vervallen. 

6.	 Gedurende deze transitieperiode zal de Politiewet 1993 nog van kracht 

zijn. Dit betekent dat er wel voorbereidingen getroffen worden door 

kwartiermakers, maar er geen onomkeerbare stappen gezet worden en 

er nog niet gestart wordt met daadwerkelijke implementatie. Er wordt 

in dit document duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

verantwoordelijkheden van de kwartiermakers voor het voorbereiden 

van nationale politie en de verantwoordelijkheden van de zittende 

korpsbeheerders, korpschefs en hoofdofficieren van justitie vOOr de 

dagelijkse aansturing van de korpsen en vtsPN. Deze blijven volledig in 

tact. 

7.	 Partijen spreken af dat indien in het parlementaire proces het concept 

wetsvoorstel c.q. hiermee samenhangende voorstellen worden 

bijgesteld dit, op initiatief van één van de ondertekende partijen, in 

overleg tussen de ondertekenende partijen, kan leiden tot een 

aanpassing van de in dit document gemaakte afspraken of de wijze 

waarop deze worden uitgewerkt. 
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I. Voorbereiden invoeren nationale l10litie 

8.	 Invoering van nationale politie behoort tot de verantwoordelijkheid van 

de minister van Veiligheid en Justitie. De taken die het Kbb heeft 

uitgevoerd ten aanzien van de vormgeving van het 

Politiedienstencentrum worden met onmiddellijke ingang overgedragen 

aan de minister. 

9.	 De minister zal na ondertekening van de afspraken over de transitie, 

en gegeven de positieve behandeling van de hoofdlijnenbrief over de 

vorming van de nationale politie in de Tweede Kamer,zo snel mogelijk 

een kwartiermaker 'politiedienstencentrum" aanstellen voor de 

inrichting van de ondersteunende dienst op het gebied van de 

bedrijfsvoering (het politiedienstencentrum). De kwartiermaker krijgt 

onder andere tot taak om op basis van de afgeronde business cases 

een voorstel op te stellen voor inrichting van het 

politiedienstencentrum. Tevens zal onder zijn leiding voor de zomer 

van 2011 uitvoering worden gegeven aan aanvullende business cases 

waaronder vastgoed en communicatie. Zowel vanuit de divisie 

Bestuursondersteuning van de vtsPN (het NP!) ais uit de korpsen wordt 

capaciteit en medewerking verleend aan de nadere uitwerking Van de 

business cases. De kwartiermaker opereert onder verantwoordelijkheid 

van de minister en wordt tot aanstelling van de kwartiermaker 

nationale politie aangestuurd door de DGV. Na aanstelling van de 

kwartiermaker nationale politie wordt de kwartiermaker 

politiedienstencentrum door deze aangestuurd. 

NB. De kwartiermaker politiedienstencentrum houdt zich bezig met het 

inrichten van het (nieuwe) politiedienstencentrum, de directeur vtsPN 

houdt zich bezig met de (reguliere) "going concern" taken bij de vtsPN. 
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10.De minister zal na ondertekening van de afspraken Over transitie, en 

gegeven de positieve behandeling van de hoofdlijnenbrief over de 

vorming van de nationale politie in de Tweede Kamer, uiterlijk 1 mei, 

de kwartiermaker nationale politie (beoogd korpschef) aanstellen. De 

kwartiermaker nationale politie krijgt, bijgestaan door de na 1 mei aan 

te stellen kwartiermakers korpsleiding (beoogd korpsleiding), 
. , " " 

onder volledige verantwoordelijkheid van de minister, de opdracht een 

voorstel te ontwikkelen voor de inrichting van het landelijke 

politiekorps. De voorzitter van het College van PG's en de voorzitter 

van het KBB hebben bij de aanstelling van de kwartiermaker nationale 

politie en de kwartiermakers korpsleiding adviesrecht!. 

l1.De minister zal na ondertekening van de afspraken over transitie, en 

gegeven de positieve behandeling van de hoofdlijnenbrief over de 

vorming van de nationale politie in de Tweede Kame'r, vóór het 

zomerreces (1 juli 2011) de 10 kwartiermakers vOor de regionale 

eenheden aanstellen (de beoogde politiechefs van de eenheden) en de 

kwartiermaker voor de landelijke eenheid. De korpsbeheerders en de 

hoofdofficieren uit het regiogebied hebben adviesrecht bij deze 

aanstelling'. Deze kwartiermakers opereren onder 

verantwoordelijkheid van de kwartiermaker nationale politie. De 

regionale kwartiermakers en de kwartiermaker voor de landelijke 

eenheid zorgen voor de voorbereiding van de komst van nationale 

politie. De korpschefs blijven tot het ingaan van de nieuwe wet 

verantwoordelijke voor de dagelijkse aansturing van hun korps. 

12.Uiterlijk 1 mei zal de minister, na ondertekening van de afspraken over 

de transitie en gegeven de positieve behandeling van de 

1 Het Korpsbeheerdersberaad en het College van PG's zijn en blijven van mening dat dit 
instemmingsrecht moet zijn, zoals zij ook hebben aangegeven in het consultatietraject bij 
de wet. 
2 Het Korpsbeheerdersberaad en het College van PG's lijn en blijven van mening dat dit 
instemmingsrecht moet ziJn, zoals zij ook hebben aangegeven in het consultatietraject bij 
de wet. 
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hoofdlIjnenbrief Over de vorming van de nationale politie in de Tweede 

Kamer, de regioburgemeesters aanwijzen. De regioburgemeester zal 

het initiatief nemen om het bestuurlijk overleg in de regio vorm te 

geven. De regioburgemeester zal verder in overeenstemming met de 

regiohoofdofficier voorbereidingen treffen voor het regionale 

beleidsplan 2012-2014. Dit beleidsplan zal op basis van de lokale 

veiligheidsplannen, het beleidsplan van het OM, de landelijke 

beleidsprioriteiten en rekening houdend met de beleidsplannen zoals 

hieronder benoemd, worden vorm gegeven. 

Voor 1 juni 2011 zullen de korpsbeheerders conform art. 28 van de 

Politiewet 1993 een beleidsplan opstellen, omdat de beleidsplancyclus 

in 2011 ophoudt. Dit beleidsplan zal van beperkte omvang zijn en 

conform art. 43b, specifiek ingaan op de verwezenlijking van de 

landelijke doelstellingen in 2011 en een doorkijk geven op welke wijze 

de landelijke doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt voor de jaren 

2012-2014. Het regionale college stelt dit beleidsplan vast, conform 

art. 31. Politiewet 1993. 

In de tweede helft van 2011 worden nadere afspraken gemaakt tussen 

de minister en het korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van het 

College van procureurs generaal over de definitieve inrichting van het 

proces VOOr het opstellen en vaststellen van het regionale beleidsplan 

conform de rolverdeling zoals dan in het wetgevingstraject vorm 

gegeven. 

13.Tot 1 mei 2011 functioneert het dbKbb als klankbordgroep voor de 

minister. Vanaf 1 mei 2011 gaat deze rol over naar het overleg met de 

beoogde regioburgemeesters en de voorzitter van het college van PG's, 

die advies geven aan de minister over de uitwerking van de plannen 

voor de inrichting van nationale politie. 
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II. aansturing vtsPN lIeT 

14.De minister neemt per 1 mei de zeggenschap over de gehele vtsPN 

over van het algemeen bestuur van de vtsPN. 

De minister doet een voorstel tot wijziging Instellingsregeling 
" " " 

voorziening tot samenwerking Politie Nederland (art. 3.1), zodat het 

bestuur bestaande uit de korpsbeheerders en de minister in 

hoedanigheid van beheerder KLPD, worden teruggebracht tot één 

bestuurslid. De regeling zal worden gewijzigd door een unaniem 

besluit van alle deelnemers (art. 9.1) na instemming van de regionale 

colleges (art. 47 Politiewet 1993). 

De korpsbeheerders leggen uiterlijk 1 april de wijziging van het 

instellingsbesluit met een positief advies voor aan hun 

onderscheidenlijke regionale colleges zodat het gewijzigd 

insteJlingsbesluit uiterlijk 1 mei in het Staatsblad kan worden 

gepubliceerd. 

lS.De volgende organisatie-eenheden van de vtsPN die nu alleen 

beheersmatig onder de vtsPN zijn opgehangen, worden zowel 

inhoudelijk als beheersmatig onder de politiek-bestuurlijke 

eindverantwoordelijk van de minister in zijn rol als bestuurder van de 

vtsPN gebracht: 

a. 

b. 

c. 

de divisie Bestuursondersteuning/NPI 

de verschillende landelijke projecten en programma's (zoals 

HRM-programma, Centrum voor Opsporing) die bij de vtsPN 

zijn ondergebracht, 

het CIO-office. 

d. Kwaliteitsbureau Politie, de Voorziening tot Proces- en 

Productontwikkeling (VPP), Expertisecentrum 

Personeelsvoorziening en de politieonderwijSraad. 
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De dagelijkse aansturing van de onderdelen b tfm d wordt belegd bij 

of kwartiermakers korpsleiding of de directeur vtsPN. De uitwerking 

hiervan wordt besloten door de nieuwe bestuurder. 

De ondersteuning van RKC en Kbb wordt geleverd vanuit de divisie 

bestuursondersteuning. Voor dit deel zal de minister niet inhoudelijk 

verantwoordelijk zijn. Deze medewerkers en hun werkzaamheden 
J • _ 

blijven inhoudelijk vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

voorzitters RKC en Kbb. 

16.De minister houdt de jaarlijkse bijdrage aan de vtsPN van de korpsen 

rechtstreeks in via de budgetcirculaires van het departement. De 

inhouding zal plaatsvinden vanaf de eerste kwartaalbetaling na de 

overname van de zeggenschap van de vtsPN per 1 mei, oftewel vanaf 

de 3e kwartaalbetalIng 2011 (15 juli). 

17.De minister draagt als bestuurder van de vts PN zorg voor de 

benoeming van de directeur vtsPN. 

IB. De directie van de vtSPN heeft in november het vOOrnemen tot een 

reorganisatie aangekondigd bij de onderdelen ICT en bedrijfsvoering 

van de vtsPN. Dit proces wordt voortgezet, waarbij de aanstaande 

nieuwe bestuurder betrokken wordt bij het verdere proces. 

19.De minister en de korpsbeheerders hebben in de week van 24 januari 

2011, de concepten van de ICT-strategie, de plannen van aanpak van 

de Strategische Programma's en het ICT-jaarpian 2011 laten 

beoordelen conform de Gateway-review methode. Ook de onlangs door 

de RKC vastgestelde Informatiestrategie is beoordeeld. 

20.Het Kbb spreekt Z.S.m. en voor 1 mei OVer de uitkomst van de 

Gateway-review en, afhankelijk van de Gateway-review, over de 

gevolgen hiervan voor genoemde documenten. De reactie van de 

minister op de uitkomst van de Gateway-review is eveneens z.s.m. en 
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voor 1 mei beschikbaar. Later worden de eventueel bijgestelde 

documenten en de uitkomst van de Gateway-review ter beschikking 

gesteld aan de Algemene Rekenkamer. 

21.De minister als korpsbeheerder KLPD is na 1 mei 2011 

verantwoordelijk voor de vtsPN. In verband hiermee dient inzichtelijk 

te zijn wat de situatie is bij overname van deze verantwoordelijkheid. 

Gezien de beperkte reikwijdte van het onderzoek van de Algemene 

Rekenkamer wordt een aanvullend onderzoek gedaan naar de 

financiële risico's en de stand van zaken van de bedrijfsvoering van de 

vtsPN. 

Om de bedrljfsvoerlng- en financiële risico's voor 1 mei in kaart te 

brengen stellen de korpsbeheerders voor 1 mei 2011 een 

overdrachtsdocument op waarin aangegeven is wat er bereikt is in het 

kader van het traject "huis op ordenen welke acties nog moeten 

volgen. Ook wordt in het overdrachtsdocument een indicatie van de 

kosten die direct of indirect voortvloeien uit deze acties aangegeven. 

Aanvullend hieraan zal pwe in opdracht van het db Kbb een 

risicoanalyse van de financiële situatie maken (in aanvulling op de al 

geplande werkzaamheden voor de jaarrekening) en een risicoanalyse 

van de bedrijfsvoeringactiviteiten. De Departementale Auditdienst zal 

hier namens de minister een second opinion op uitvoeren in 

afstemming met pwe en gebruikmakend van de door pwe geleverde 

informatie. Er worden werkafspraken gemaakt tussen pwe en de 

Departementale Auditdienst over de uitvoering van deze opdracht. 

22.Met het oog op de vorming nationale politie zullen korpsen geen eigen 

ICT-systemen opbouwen, co-creatie van IeT-systemen zal alleen 

plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: 
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•	 co-creaties zijn uitsluitend gericht op het ontwikkelen van nieuwe 

functionaliteiten; 

•	 co-creaties moeten in lijn zijn met de landelijke prioriteiten en 

kaders (architectuur); 

•	 co-creaties mogen niet leiden tot onnodige diversiteit in 

applicaties; 

•	 de landelijk CIO voert regie over co-creaties; 

•	 co-creaties maken gebruik van de centrale ontwikkelstraat en 

werken volgens de bijbehorende afspraken over platform en 

proces om diversiteit tegen te gaan; 

•	 co-creaties passen binnen de landelijke beschikbare financiële 

ruimte, de ontwikkelcapaciteit van de vtsPN en de 

ontvangstcapaciteit van de korpsen. 

23.Het dbKbb/Kbb neemt tot de periode van 1 mei ten aanzien van de ICT 

geen besluiten die ingaan tegen de beleidsvoornemens van de 

minister, waarbij de benodigde inFormatie-uitwisseling volgens normale 

procedures verloopt. Tot 1 mei a.s. zijn de korpsbeheerders nog 

verantwoordelijk voor de vtsPN en de ICT. De verantwoordingslijn van 

de vtsPN naar de minister blijft in deze periode zoals deze nu is, via 

het bestuur en met rapportages eens in de 4 maanden. Na 1 mei kan 

de minister zelF invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid. 

111.	 Overige landelijke taken korpsbeheerdersberaad 

24.Tot Inwerkingtreding van de wet blijven de korpsbeheerder, de 

hoofdofficier van Justitie en het regionale college hun wettelijke taken 

behouden ten aanzien van hun regiokorps behouden. Het landelijke 

overleg van de korpsbeheerders (Kbb) en het landelijk overleg van 

korpschefs (RKC) blijft tot in werking treding van de wet bestaan. 
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IV. Regionale taken korpsbeheerder/hoofdofficier en vtsPN 

Personeel 

25.Vacatures In de niet-operationele sterkte worden gedurende de looptijd 

van de afspraken over de transitie niet vervuld dan wel terughoudend 

vervuld door: 

•	 een medewerker die reeds In dienst is van politie en reeds 

werkzaam is op een functie binnen de niet-operationele sterkte 

(overhead); 

•	 een medewerker met een aanstelling van tijdelijke duur. 

26.Voor operationele vacatures In de top van het korps 

(district/divlsiechef en hoger) wordt invulling bezien door de 

korpsbeheerder en daar waar nodig met de hoofdofficier van justitie, in 

overleg met de minister, vanuit nut en noodzaak met het oog op de te 

vormen 10 regionale eenheden. Voorstellen voor (tijdelijke) invulling 

worden via Bureau ABD Politietop behandeld in de Adviescommissie 

Benoemingen (Acbp). 

27.Tijdens de looptijd van de afspraken over de transitie is het niet 

toegestaan medewerkers te bevorderen naar een hogere schaal, tenzij 

dit met betrokken medewerkers in het kader van de loopbaan is 

vastgelegd in hun persoonlijk ontwikkelingsplan dan wel plaatsvindt in 

het kader van loopbaanbeleid zoals ook recent nog is afgesproken in 

het Harmonisatietraject Politie II (circulaire ingangsdatum 1 november 

2010). 

2B.De korpsbeheerders, zullen uiterlijk 13 mei 2011, op basis van het 

advies van de RKC, besluiten over vaststelling van een gewaardeerd 

LFNP inclusief de uitkomsten van de financiële doorrekening ter 

toetsing van de budgetneutraliteit daarvan. Om omzetting naar het 
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Landelijk Functiegebouw te realiseren, dienen alle medewerkers een 

actuele functiebeschrijving te hebben. het traject hiertoe is uiterlijk 31 

maart 2011 afgerond. De bij de omzetting onvermijdelijke frictiekosten 

zijn budgettair reeds meegenomen door de korpsen (junicirculaire 

2010). 

Reorganisaties 

29.In het licht van de invoering van een Nationale Politie wordt er een 

pre-toets ingevoerd voor voorgenomen reorganisaties, die zal worden 

uitgevoerd door VenJ. Getoetst zal worden of nieuwe 

reorganisatievoorstellen van korpsen en de vtsPN verenigbaar zijn met 

de invoering van een Nationale Politie. Enkel voorgenomen 

reorganisaties die bijdragen aan c.q. in lijn zijn met de invoering van 

een Nationale Politie, zullen conform de Regeling melding 

voorgenomen reorganisatie verder in behandeling worden genomen 

(achtereenvolgens door de Adviescommissie reorganisaties en de 

Commissie georganiseerd overleg politie-ambtenarenzaken (Cgop». 

Ten behoeve van deze pre-toets reorganisaties zal op korte termijn 

een procedurebeschrijving en een (apart) meldingsformat beschikbaar 

komen. Het Cgop wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de door 

VenJ verrichte toetsing. 

Financiën 

30.De korpsbeheerder stelt de begroting 2012 en meerjarenraming 2013

2015 op en het Regionaal college zal conform de Politiewet 1993 de 

begroting 2012 en meerjarenraming vaststellen. De minister zal 

richtlijnen geven voor het opstellen van de begroting 2012 en 

meerjarenraming in het perspectief van nationale politie en de 10 

regionale eenheden. 

II 



31.Er worden geen investeringen aangegaan waarvan de bedragen niet in 

de begrotingen 2011 (inclusief meerjarenraming) zijn opgenomen. De 

minister is verantwoordelijk voor de investeringen vanaf 2012 en dus 

dienen er geen verplichtingen te worden aangegaan vOor investeringen 

in 2012 en later zonder voorafgaande goedkeuring door de minister. 

Dit houdt in: 
, '. - , 

•	 Voor Investeringen in huisvesting in 2011 geldt per project een 

meldingsplicht aan het Ministerie en voor de geplande 

investeringen in de jaren 2012 tlm 2014 wordt een 

Investeringsplanning ter goedkeuring aan de minister voorgelegd. 

V. Overig 

MedezeggenschaR 

32.Formeel verandert medezeggenschap pas op het moment dat 

de nieuwe organisatie (bij wet) is geregeld. Dus tot 

de inwerkingtreding van de nieuwe wet geldt de huidige structuur 

(korpsen) en vanaf Inwerkingtreding wet wordt de 

medezeggenschapstructuur aangepast (medezeggenschap volgt 

zeggenschap). De individuele korpsbeheerders en het bestuur van de 

vtsPN voeren over alle zaken - met uitzondering van de invoering van 

nationale politie - als ondernemers het overleg met de 

ondernemingsraden. 

33.De formele medezeggenschap ligt tot aan inwerkingtreding van de 

nieuwe politiewet bij de regionale ondernemingsraden. Op landelijk 

niveau bestaat een Informeel gremium: de Centrale Ondernemingsraad 

in oprichting (COR i.o.). Voor wat betreft de vorming van nationale 

politie spreekt de kwartiermaker nationale politie periodiek met de 

COR i.o. Gezien het politieke primaat is de vorming van nationale 

politie geen formeel onderwerp van gesprek voor de COR i.o., de 

regionale OR-en, de OR vtsPN of de OR KLPD. Na inwerkingtreding van 

12 



de wet en na vaststelling van de organisatie van nationale politie door 

de minister zal overleg plaatsvinden met het medezeggenschap 

gremium die hiertoe bevoegd is. Het gaat dan om voorgenomen 

besluit(en) voor de feitelijke inrichting van het landelijke politiekorps 

nationale politie. 

34.De kwartiermaker nationale politie maakt voor 31 december 2011 een 

voorstel vOOr een medezeggenschapsstructuur die conform de Wet op 

de Ondernemingsraden aansluit op de inrichting van de nationale 

politie, alsmede een plan van aanpak voor de totstandkoming hiervan. 

Hij legt dit geheel - eveneens voor die datum - voor aan de minister 

van Veiligheid en Justitie. 

35.Blj de concrete uitwerking van de afspraken over de transitie - met 

uitzondering van de invoering van nationale politie als zodanig - zal de 

medezeggenschap ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden tijdig 

en zonodig in goed overleg met het ministerie van Ven] worden 

toegepast. 

Stabiliteit en continuïteit in de transitieperiode 

36.De korpsbeheerders en minister hebben als gezamenlijk streven het 

waarborgen van de continuïteit van het politiewerk. De minister van 

VenJ zal zich terughoudend opstellen als het gaat om het stellen van 

nieuwe taken aan de politie vanuit het Rijk. Indien dat echter 

onvermijdelijk Is zal hij hierover in overleg treden met het dbKBB en 

daarbij zoveel mogelijk waarborgen dat deze taakuitbreidingen 

gepaard gaan met een volledig dekkend budget of op andere wijze de 

benodigde capaciteit vrijgespeeld wordt. Dit alles naar analogie van 

artikel 2 van de financiële verhoudingswet. 
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37.Er wordt gezamenlijk een systeem voor een zgn. 'impactanalyse' 

ontwikkeld waarmee bij voorgenomen nieuwe of gewijzigde wet- of 

regelgeving in beeld gebracht kan worden wat de incidentele en 

structurele financiële consequenties zijn, zowel materieel en personeel. 

38.Er wordt voorkomen dat de afspraken over de transitie extra
 

administratieve lasten met zich meebrengt voor de politie.
 

Den Haag, 22 februari 2011 

DE MINISTER VAN DE VOORZITTER VAN HET	 DE VOORZITTER VAN HEl 

VEILIGHEID EN JUSTITIE, KORPSBEHEE DERSBERAAD,	 COLLEGE VAN 

PROCUREURS-GENERAAL,~ I, 

!,~	 , 

!i ~, ! ~ , 

• 
\Pjl :. ! j 

I.W Opstelten	 J.J. van Aartsen H.N. Brouwer 
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Algemene Bildrage maartcIrculaire 2011 
2015 

4:25.563 
~l)14 

425.583 
21)13 

424.601 

" :4 

~ .. 
1012 2013 2014 .1:1)15 

2.155 2.153 2.152 2.152 
14.244 14.238 14,229 l,4.229 

4.031 4,031 4.037 4.Q.p 

520 520 520 520 

18.434 7tU94 78.351 76.351 
6.652 6.017 6..184 7.108 

2012 
424.976 

2011 

2,155 
14.247 

1 523 
105 

4.037 
6.005 
4.316 

520 
90 

'8.448 
8.968 

51'."
4.829 

~QU 

413.363 

~ ."tM, iJK 
,I.e", "\~-:o' :;·.•·,:,·,.",···:..e' 

'In...... 

umT/NIK (IOtbdl 3ö Itt) ') 

OSl ('0(1, eSE) ') 
Verb\!lefflrl)gr"mm~ OPWllring en vervl>lgII'\l (PVOV) ') 

PVOV oflleill'fl9sDuogl't 

HIgh leeh H,me team (Cybe,,;nme) 0) 

Prestatiebekostiging 2008·2011 
Verg"jlil'lg 
Landelijke f"clllt~il Onder~e~r"n!l Onlmaflt ..len (LfOO)~l 

Prog'lImm....melli.gen~e .) 
Nationale I'l;echerche .) 

ln~lrQ<;lm ""pirilolo<n 
Foren$'~che ilss;~tent\!n (S He HilV<l"k)~ 

Project Redl Time Ident,fl<;..li,;m (RTl) 

FIMn~ial Int!!lI; ""te unil NellerIMlll'"'2':I.],~,E',,?~',,2;'~E;;=' :.:,;:,'~[!§,~,/~.tr;,E\<l:!i'("'=" I.,'='!!!i!!I~ 
"),nclUSle( loon- co Prij~mpen'Mln; 

90 
m 

5.000 

2015 
410.8a5 

1.521 
2.717 
4812. 

90 
558 

5.000 

2014 
410.885 

1.521 
],717 
4812 

90 
55B 

5.000 

~ou 

409.902 
1 522 
2.717 
4812 

""',~4 

5.000 

AI emene bi dra e decemberdrwlalre 2010 
V~r~~~rprO'lramma0P!O.PO""'ll!!rl ~frvol'ljn'l (PVQV) in ~Ig I),j<:lrag':! 

P'{!SI3tle-bekllstl'lln9 20Q8-2011 in algemene b'Jdrage 
Ver\lnjllfl!il;n ... I'lem~ne bijdrage 
Pl'Ogrollmma lntelligeflce ,n Jllgl.'mene b'jdragl! 
Forenslsd'e aSSIstenten (8 fte Havank) In i1lgemene bijdra'ile 
A,,'~I J I;lljdra'le uit R~'1..~rllkkllOr<:l 

(\1 zonc:lere"l (Ira .n del:l'Imbercirculillir@ 2010 
IIt'rlle-IerprOllrarn01~QP~POrlrI9 ~n ~efV(l19In9 (1'11011) I1dM ~19 ll'J~r~ge 

Hi!ltl t~~h <';';01(1 Ifl'an'l (CylX!r<:rin1e)') 

f'restiltil!lltkQsti9i"9 ~Oöe-~()Il n""r ..IQer"e"~ tl;JClr"~e 

Vt>-rgr;jZln9 n<lar alge01eoe bijdrd9<:" 

f'rogramma mllllligl!~CI! nU' :'IQ",'r1ent tlijdrargl! 

U3_3?S 

4.03-7 

109.882 
-1.523 
4.037 

-2.717 
-4.812 

-90 

109_1;13) 
-1.522 
4.037 

-2.717 
-4.812 

-90 

104.950 
-UH 
4,O~7 

-2,717 
-4.812 

-90 

104.950 
w1.521 
4.0]] 

-2.717 
-4812 

-90 
·556 

7.108 
F",trt~iS~"e i1ss,stentert rtilM ilJgemene bljdrilge 
111stroom <lsp"ant'm 

-558 
6.652 

-sse 
6.017 

-558 
6.164 

:;1. 





Bijlage 3a bij circulaire 2011-2000034308 Verdeling budget voor migratie Pagina 1 

Opsporing 

2Dll 
Specifiek 

Algemeen 
Internat. 

rechtsrJulp 
GROTS 

8ovenreg. 
rectlt'lrche 

Regionale 
informatie

knooppunten 

Reg. 1nl.
diensten 

AaE 
)oint Hit 

Team 
Programma 
Intelligence 

Intelligence 
versterking 

SR-en 

1 Groningen 27.842,02g. 0 0 0 352<627 291.652 0 0 93.271 0 
2. Fryslán 21.521.682 0 0 0 339.032 223.786 0 0 93.271 0 
3 Drenthe 14,976.278 0 0 0 284.836 169.553 0 0 93.2.71 0 
4 IJsselland 17,576.885 917.566 o 12.868.151 298.394 183.111 3.505.365 0 93.271 74.517 
5 Twente 23.932.021 0 875.217 0 352.664 237.418 0 0 93.271 0 
6 Noord- en Oost-Gelderland 25.055.143 0 0 0 366.186 244.124 0 0 93.271 0 
7 Gelderland-Midden 27.712.035 0 0 0 339.032 271.240 0 0 93.271 0 
8 Gelderl,md-ZlJid 19.572.110 0 0 0 311.952 237.345 0 0 93.271 0 
9 Utrecht 61.662.354 0 0 3,366.909 569.635 71S.887 3.505.365 0 93.271 74.617 

10 Noord-Holland-Noord 22.194.893 0 0 0 339.069 217.007 0 0 93.271 0 
11 Zaanstreek-Waterl<tnd 13.231.293 0 0 0 244.087 149.215 0 0 93.271 0 
12 Kennemerland 27.377.319 522.307 0 5,867.364 325.511 210.228 0 0 93.271 74.617 

13 Amsterdam-Amstell<tnd 109.561.752 522.307 875.217 7.665.132 976.643 1.152.901 3,505,365 0 93.271 74.617 

14 Gooi en Vechtstreek 10.552.327 0 0 0 230.529 135.657 0 0 93.271 0 
15 Haaolanden 80.963.758 487.016 0 7.839.457 800,311 1.010.539 3,505,355 0 93.271 74.617 

16 Hollands Midclen 33.359.525 D 0 0 406.934 325.548 0 0 93.271 0 

17 Rotterdam-Rijnmond 90.182.179 501.132 875,217 7.965.571 922.409 1.119.079 3,505,365 0 93.271 74.617 

18 Zuid-Hvllan<l-ZlJicl 20.215.114 0 0 0 311.952 189.890 0 0 93.271 0 

19 Zeeland 12.86-6.616 0 0 0 271.240 162.774 0 0 93.271 0 

20 Midden- en West-Brabant 46.601.189 0 S7S.217 0 501.880 400.118 0 167.305 93.271 0 

21 Brabant-Noord 23.729.059 0 0 0 325.511 210,228 0 0 93.271 0 
22. Brabant-Zuicl-Oost 32.358.582 712.,878 0 9.969.224 379.744 542.481 3.505.365 0 93.271 74.617 

23 Limburg-Noord 18.799.586 0 0 0 298.357 203.523 0 0 93.271 0 

24 LimblJrg-Zuid 32.215,496 0 875.217 0 366.223 230.555 0 0 93.271 0 

25 Flevolancl 18.294.061 0 0 0 257.682 149.21S 0 0 93.271 0 

Totaal 832,353,287 3,-663.207 4.376.085 55541.820 10.172.440 a,gaG.086 21.032.190 167.305 2.331.787 522,320 
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Handhaving 

2011 
Algemeen 

Parketpolitie 

Specifiek 

Bewaken enNL 
Demonstraties 

Bel,'eiligen 
landelijk team 

Bewaken en 
Beveiligen 
regionaal 

[ntake&' 
Service 

Noodhulp 

1 Groningen 58.345.579 0 ° 0 0 11.938,987 26,538,172 
2 Fryslán 42.308.:2.12 0 0 0 0 12.411.853 27.635.542 
3 Drenthe 26.837.518 0 0 0 0 9,115,558 20,613 735 
4 IJsselland 33.249.929 0 0 0 0 9.742.899 19.550.565 
5 Twente 46.109.327 0 ° 0 0 11.843.955 21.912.57D 
6 Noord- en Oost-Gelderland 46,963,367 0 0 0 0 14.791.889 28.634.047 
7 Gelderland-Midden 55,533,279 0 0 0 0 13.295.605 22.564.740 
8 Gelderland-Zuid 37.722.121 0 0 0 0 10.524,682 17.297.249 
9 Utrecl1t 121.647.346 0 0 0 0 23.708.836 44.867.750 

10 Noord-Holland-Noord 42,018,931 0 0 0 0 12.346.037 2L195.768 
11 Zaanstreek-Waterland 24.481.283 0 0 0 0 5.778,025 10.498,641 
12 Kennemerland 52.741.450 0 0 0 1.218.209 10.797,931 19.367.5"38 

13 Amsterdam-Amsteliand 220.325.749 0 4.630.513 1.105.338 5.546.927 21.663,130 66,116,077 
14 Gooi -en Vechtstreek 19.208.390 0 0 0 0 4.971.749 7.830.411 

15 Haaclanden 160.324.413 0 9,983.472 1.105.338 23.588.017 21.043.694 51.395.313 

16 Hollands Midden 62.946.774 0 0 0 0 14.369.273 25.581. 715 

17 Rotterdam-Rijnmond 187.864,232 871.564 0 0 3.719,117 23.104.527 58.727.269 

18 ZLJid-Holland-Zuid 39,885,795 0 0 0 0 9.326,685 16.377.799 

19 Zeeland 24.771.957 0 0 0 0 7.465.997 15.574,645 
20 Midden· en West-6rabant 89.3-65.658 0 0 0 0 20.344.652 38.323.256 

21 Brabant-Noord 46,023,277 0 0 0 0 11.965.348 2.0.906.141 

22 Brabant-Zuid-Oost 63.901.492 0 0 0 0 14.383.842 26.095.22.8 

23 Umburg-Nooid 35.835.440 0 0 0 0 9.691.380 17.662..108 

24 Limburg-Zuid 66.878.614 0 0 0 0 12.372.499 21.047.235 
25 Flevoland 37.464,980 0 0 0 0 8,069,357 17.047.159 

Totaal 1.644.755.121 871.564 14.613.985 2.210.676 34.072.2.70 325,068.388 663.380.774 
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Overig 

2011 Specifiek Totaal Totaa~ vóór 
CIV FEC Zeehaven Algemeen Specifiek mlgratle 

1 Groningen 0 0 0 124.664.767 737.551 12.5.402.317 
2 Fryslan 0 0 0 103.877.389 656.090 104.533.478 
3 Drenthe 0 a a 73.543.089 547.660 74.090.749 
4 IJsselland 0 a 0 80.120.279 17.940.476 98.06-0.755 
5 Twente 0 a 0 103.797.873 1.558.571 105.356.444 
6 Noord- en Oost-Gelderland 0 0 0 115.444.446 703.581 116.148.027 
7 Gelderland-Midden 0 a 0 119.125.660 703.544 119.829,204 
8 Gelderland-Zuid 0 0 0 85.116.162 642,569 85.758.730 
9 Utrecht 491.098 0 0 251.886.286 8819.783 260.706.069 

10 Noord-Holland-Noord 0 0 0 97.755.629 649,348 98.404.977 

11 Zaal15-treek-Waterland 0 0 0 53.989.241 486,574 54.475.815 

12 Kennemerland 0 0 0 110.284.23-8 8.311.507 118.595.746 
13 Amsterdam·Amstelland 0 1.066.385 1.809,636 417.666.7D8 29.024,252 446.690.960 
14 Gooi en Vec!1tstreek 0 0 0 42.562.877 459.457 43.022.334 
15 Haaolanden 0 0 0 313.727.178 48.487,414 362.214.592 

16 Hollands Midden 0 0 0 136.257.287 825,754 137.083.041 

17 Rotterdam-Rijnmond 0 0 30.577.825 359.878.207 50.225.170 410.103.377 

18 Zuid-Holland-Zuid 0 0 0 85.805.394 595.114 86.400.508 

19 Zeeland 0 0 0 60.679.224 527.286 61.206.510 

20 Midden- en West-Brabant 0 0 0 194.634.755 2.037,792 196.672.546 

21 Brabant·Noord 0 0 0 102.623.825 629.010 103.252.835 

22 8rabant·Zu~d-Oost 0 0 0 136.739.144 15.277.581 152.016.725 

23 Limburg-Noord 0 0 0 81.988.513 595.151 82.583.664 

24 Limburg·Zuid 0 0 0 132.513.843 1.565.277 134.079.119 
25 Flevoland 0 0 0 80.87S.557 500,169 81.375.726 

Totaal 491.098 1.066.385 32.387.462 3.465.557.569 192.506,579 3.658.064.248 
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Migratie 

Totaal Compensatie 
2011 

Algemeen 

---------------
AB 

Specifiek 
--.-........_._--

BB 

Totaal Budget vóó 
migratie 

compensatie 
dalers------_._.-..._.-

AB 

Aandeej 2011 

1 Groningen 124.664.767 737.551 125.402.317 0 125.402.317 
2 Fryslàn 103.877369 656.090 104.533.478 1,455545 105.989.023 
3 Drenthe 73.543.089 547,660 74.090.749 0 74.090.749 
4 IJsselland 80.120.279 17.940.476 98.060.755 1.568.043 99.628.798 
5 Twente 103.797.873 1.558.571 105.356.444 4.955,907 110312.351 
6 Noord· en Oost-Gelderland 115.444,446 703,581 116.148.027 6,706,601 122.854.628 
7 Gelderjand-Midden 119.125.660 703.544 119.829.204 0 119.829.204 
8 Gelderland-Zuid 85.116.162 642,569 85.758.730 1.l52,350 86.911.080 
9 Utrecht 251.886.286 8,819.783 260.706.069 0 260.706.069 

10 Noord-Holland-Noord 97.755.629 649,348 98.404.977 5.834,857 104,239.834 
11 Zaanstreek-Waterland 53.989.241 486.574 54.475,815 4.154,150 58.629.965 
12 Kennemerland 110.284.238 8.311507 118,595.746 0 118.595.745 
13 Amsterdam-Amstelland 417.666.708 29.024.252 446,590.960 15.822.216 462.513.175 
14 Gooi en Vechtstre-ek 42.562.877 459.457 43.022.334 5.846.825 48.869.159 
15 HaaQlaIlden 313.727.178 48.487.414 362.214.592 4.374,465 366.589.058 
15 Hollands Midden 135.257.287 825.754 137,083.041 884,692 137.967.733 
17 Rotterdam-Rijnmond 359.878.207 50.225.170 410.103.377 4.219.065 414.322.442 
18 Zuid-Holland-Zuid 85.805.394 595.114 86.400.508 363.430 86.763.938 
19 Zeeland 60.679.224 527,286 61.206.5LO 6.849,819 68.055.328 
20 Midden- en West-Brabant 194.634.755 2.037.792 196.672.546 0 196.572.545 
21 Brabant-Noord 102.623.825 629.010 103.252.835 0 103.252.835 
22 Brabant-Zuld-Oost 136.739.144 15.277.581 152.016.725 0 152.016.72S 
23 Limburg-Noord 81.988.513 595.151 82,583.564 4.151.593 86.745.257 
24 Limburg-Zuid 132.513.843 1.565.277 134.079.119 0 134.079.119 
25 Fjevoland 80.875.557 SOO.169 81.375.726 0 81.375.726 

Totaal 3.465.557.569 192.506.679 3.658.064.248 68.349.557 3.726.413.805 
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2011 

L-oon- en 
prijsbijstelling 
compensatie 
44_____••_______ 

AB 

PIIOV 

----_._--
BB 

Forensisch 
assistenten 

-------------
BB 

Wijkagenten 

---.--------
BB 

Vergrijzing 

-----_..._---
BB 

BJjzondere 
bijdrage 
o\lerig" 

>----------BB 

Asiel 

-_......._------
AB 

Prestatie
b-ekostrging 

2011 

1----------------
BB 

1 Groningen 0 1.455,432 1.098.808 1.2.68.955 1.215.537 7.'754.816 412,916 
2 Fryslàn 161.097 1.140,021 860.640 92Zc370 1.014.984 1.200.103 345,173 
3 Drenthe 0 789,964 595.11S 618,838 709.637 1.065.745 244,276 
4 IJsselJand 173.548 903.941 680.369 705,397 936.314 572.394 264.816 
5 Twente 548.511 1.222]60 920.967 975.930 1.000.S17 769.371 341.356 
6 Novrd- en Oost-Gelderland 742.274 1.294.612 976.179 997,432 1.108.556 787.273 379.828 
7 Gelderland-Midden 0 1.4D7.821 1.060.882 1.171.673 1.132.692 2.195.394 392.057 
8 Gelderland-ZlJid 127 .54D 1 036.797 780.408 831.617 840.312 339.300 285.261 
9 Utrecht 0 3.0-67.035 2.310.307 2.537.393 2.406.801 1.690.000 982.321 826.763 

10 Noord-Holland-Noord 647.594 1.133.479 853.326 891.459 934.390 556.845 322.544 
11 Zaanstreek-Waterland 477 .296 6-67.827 502.723 519.213 514.844 154.802 176.452 
12 Kennemerl<md 0 1.340.247 1.010.046 1.080.548 1.109.741 2.128.395 357.403 
13 Amsterdam-Amstellanó 2.702.672 5.358.772 4.038.604 4.528,571 4.039.397 461.008 1. 353.451 
14 Gooi en Vechtstreek 702.194 522.183 393.565 392.966 398.422 661.980 138.681 
15 Haanlanden 796.682 3.988.018 3.004.154 3.335.650 3.357.344 403.560 1. 030.102 
16 Hollands Mit:lden 
17 Rotterdam-Rijnmond 
18 Zuid-Hotland-Zuid 

19 Zeeland 
20 Midden- en West-Brabant 

343,325 
509,872 

88,206 
758.125 

0 

1.642.721 
4.645.377 

1.034.076 
660.099 

2,379.916 

1.238.988 
3.507.359 

781.117 
497.212 

1.795.151 

1.293.291 
4.062.869 

846,191 
527,145 

1.877,531 

1.268.071 
3.940.090 

823.102 
584.116 

1.855.462 

554.389
511.722 
479.848 
525.395 

1.371.971 

442.625 
1.183,134 

280.499 
200.303 
640.816 

21 Brabant-Noord 0 1.2Hl.445 913.510 970.448 976.800 250.000 1.120.824 33B222 
22 Brabant-ZLJid·Oost 0 1,645.432 1.240.921 1.340,020 1.430.964 760.060 447.956 
23 Limburg-Noord 511.960 955.460 721.082 738.350 772.852 1. 378.372 269.312 
24 LimbLJrg-Zuid 0 1,645.973 1.241.307 1.413,504 1.270.703 967.161 434.333 
25 Flevoland 0 988.236 743.nO 840.635 813.087 1, 214.530 272.170 

Totaal 9,290,896 42.136.643 31.765.873 34.687.997 34.454.736 1.940.000 28.917.579 11,380.449 

"'Oe bijzondere bijdrage voor Utrecllt betreft een bijdrage voor Bur-gemet 
D.e bijdrage voor Brabant-Noord betreft een bijzondere bijdrage \loor milieutaak Politie 
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2011 

Bijdrage 
artikel 3 

c-ompensatie 
stijllkorp:sen 

HBVS 

BljdrClge Ilrt. 
3 accres 

Bijdrage 
iHtikel3 

aspiranten 

6ijdrnge 
artikel 3 
sterlcte 

Totaal 
algemene 
bijdrage 

Totaal 
bijzondere 
biidrage 

Artikel 3 
-onderhandelio 

gsakkoord 

Inhouding 
LEeD" 

Inhouding 
Blauw Totaal budget 

inhouding 
C2000" 

Netto uit te 
ttetölen 

AB AB 88 A8 8. 88 
I Groningen 0 336-.523 .3.727.362 0 132.156.106 9.916.551 2,586.887 -1,420 -10,'46 145.247,387 1.517.425 143.729.962 
2 Fryslin V569.225 284.426 5,540.911 2.326.147 111.973.931 lOAeO.189 2.138.547 -1,199 -8,830 124.582,637 -1.262.574 123.300.064 
3 Drenthe 2.223.253 198.826 3,720.729 8.493.960 85.524,873 1.226.222 1.494.38-2 -837 -6,373 94.238,265 -895.555 93.341.711 
4 Usselland 2.365.077 267.358 3.354.793 2.862.078 87.928,777 24.796.106 1.990.757 -1.122 -8.135 114.706.384 -L205.52B 113.500.856 
5 Twente 3,533.393 296.028 6,262.682 0 

3.126.903 
113.901.082 12.282.783 2.220.353 -1.246 -9.289 128.393,693 -1.334.926 12.7.058.76 

6 Noord- en Oost-Gelderland 4,427.697 329.686 5.947.151 131.554,880 11.407.338 2.469.439 -1.390 -10.172 145.430.09 -1.486.751 143.943.338 
7 Gelderland-Midden 708.919 321.567 7.735.722 BD2.884 123.154,424 13.604.393 2.430.785 -1.35-0 -9.983 1:39.176.26 -1.449.969 1:37.726.301 
8 Gelder~êlnd-Zuid 2,000.587 233.230 4.791.173 4.290,268 93.259-.437 9,208.137 1.745.752 -S1S1 -7.210 104.205.13 -1.051.67'9 103.153.45 
9 Utrecht 0 699.617 13.340.034 0 253.568.22 34,998,115 5.231.421 -2.929 -21.627 293.773.212 -).154.570 290.618.642 

IQ Noord-Kolland Noord 2,28-0.272 279.732 5.913.812 0 107.354.930 10,698,359 2.098.332 -1.115 -8.6-63 120.141.782 -1.261.472 118.880.310 
11 Zaanstreek-Waterland 1,299.32S 157.336 3.505.905 3.972.654 64.204.808 6.373.537 1.185.561 -659 -4.810 71.758.377 -709.527 11.048.849 
12 KennemerJcmd 0 318.257 7.550.251 834,145 113.565.03 20.769.744 2..397.654 -1.337 -9.973 136.721.12 -1.435.008 135.286.11 
13 Amsterdam-Amstelland 0 U.41.175 22.237.439 0 437.893.77 70,580.485 9.277.902 -5.215 -38.096 511.708.853 -5.596.793 512.112..06 
14 Gooi en Vechtstreek 350.815 131.143 2.772.340 0 50.255.835 5.077.615 993.364 -552 -4.081 56.322.181 -591,454 55.730.727 
IS Haaalêlnden 0 983.758 18.658.218 16.548.913 335.834.557 81.860,900 7.318,514 -4.143 -30.10 425.979.722 -4.435,936 421.543.785 
15 Hollands Midden 0 370.243 7.261.149 9.780,335 148.190.27-0 13,978.598 2.786.569 -1.562 -11.512 164.942.364 -1.669,458 163.272.90 
17 Rotterdam-Rijnmond 0 1.111.853 11.954.064 18.356,503 384.587.223 79.518.063 8.283,251 -4.111 -34.45-0 412.349.377 -5.013,471 467.335.90 
18 Zuid-Holland-Zuid 587.206 2.32.835 4.963,312 4.515.3-44 92.072.263 9.:323.410 1.748,871 -984 -7.242 103.136.323 -1.049,876 102.086.447 
19 Zeeland 1.881.584 182.632 2.975,915 141.749 11.018.528 5.972.076 1.373,447 -769 -5.628 78.357.654 -823,573 77.533.980 
20 Midden-.en West-Brabant 1.979.982 527.780 10.662>180 7.262.590 205.777.078 21.248.848 3.952,552 -2.221 -16.264 230.959.992 -2.377.766 228.582.227 
21 Brabant-Noord 1.525.097 277.084 5.756,811 3.961.644 109.508.473 11.045.24 2.099.724 -1.167 8.621 122.643.655 -1.249,395 121,394.261 
22 Brabant-Zuid-Oost 1.142.638 401.944 7.275,050 9.222.998 148.272.784 28.657.92 3.041.925 -1.718 -12.477 179,958.439 -1.839,:391 118,119.048 
2J L.imburg-Noord 2.308.059 232.785 4.585,272 4.329.214 94.910.556 8.537.480 1.757.273 -982 -7.243 105,297.083 -1.049,743 104,247,340 
24 Umburg-Zuid 0 359.807 6.273.054 0 133.840.811 13.844.149 2.701,646 -1.525 -11.216 150,373.866 -1.622,)74 148,751.492 
25 Flevoland 1.370.738 218.375 3.811.077 4.601.163 88.280.362 1.96-!l.S04 1.648,420 -911 -6.723 97,889.652 -984,661 96,904972 

T-otaal 32.653.871 10.000.000 180.602,405 105.429.553 3.720.199.025 529.474.783 74.973.351 42.106 -309.532 4,324.295.521 --45.090.000 4.279,205,521 

• Op basis van het aandeel 2011 
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Algemene bijdrag&n 

2012 
Handhaving Opsporing Noodhu.lp 

Int2lke en 
Service 

Mtgratie Totaal BVS Asiel 
Bijdrage art. 3 Totaal ...- Algemene 

Bljclragen 

1 Groningen 50.792.009 38,037,961 26.511:922: 14.987.398 874.128 131,303.418 , .220.426 634357 139.158.202 
2. FlYsl~n 47.850.367 35.229.376 33.499.393 15.835.589 417.292.888 115.121.836 1.147.141 907,775 117.176.752 
3 Drenthe 33.082.434 25.981.993 25.952.654 11.733,282 ·15.858.403 80,881.961 1.020.195 8,522.943 90.425.099 
4 IJsselland 38.9813.811 32.275.044 22.228.039 12.038.494 -15.567.443 89.962,946 535.322 665,299 91.163.567 
5 Twente 53.142.697 44.751.176 23.541.7B5 14.942,323 ·17.132.433 119,245.548 745.143 0 119.990.691 
6 Noord en Oost-Gelclerlan 56.196.769 45.491.075 34.838.900 18.890.529 21.438.568 133.978.705 759.306 2.660,615 137.398.625 
7 Gelderland-Midden 54.986.218 43.237.612 22.738.030 16.078.070 -8.409.135 128,630.795 1:070.171 2.578,289 132.279.256 
8 Gelderland-Zurd 42.007.529 33.488.588 18.865.579 12.811.770 -12.716.452 94.457.014 329.855 3.249.027 98.035.896 
9 Utre<:ht 111.013.847 92.115.124 38.099.239 28.150,130 0 269,378,340 950.486 1.554.247 271.883.073 

10 Noord-Holl;:md-Noord 48.031.1:l01 36.357.522 23.670.219 15.370.212 -10.750.446 112,678.508 535.973 0 113.214.481 
11 Zaanstreek-Waterland 213.975.176 23.318.393 9.960.280 7.010.816 -5.716.503 63,548,163 153.19-7 4.960.137 68.661,497 
12 Kennemer1and 44.5513.559 35.152.184 15.410.246 12.801.743 8.178.325 116,101.057 2.019.719 1.053.991 119.174.768 
13 Amsterdam-Amstelland 150.273.445 136.339.769 25.180.9S5 2.4.934.627 121.216.343 457,945<168 446.343 4.165.287 462.556.799 

14 Gooi en Vechtstreek 19.942.531 14.889.161 7.266.589 6.204.817 3.227.387 51.530.484 637.107 141.168 52.308.759 

15 Haaglanden 129.420.772 108.015.847 27.863.862 24.762.929 46.321.596 336.385,005 392.381 23,573.461 360.350.847 

16 Hollands Midden 59.5713.864 44.012.691 2Hi93.719 17.481.724 0 144.766.998 536.5:2.8 lUl92.420 156,395.947 

17 Rotterdam-Rîjnmon.d 173.449.1113 143.430.810 35.227.839 30.646.491 2.256.332 386,010,589 501.605 14.384.054 400,896.249 

18 Zuid-Holland-Zuid 39.651.785 28.994,079 16.064.116 11.350.918 -3.250.702 92.810.196 466.391 3.199.B39 96,476,427 

1.9 Zeeland 28.268.721 22-.756,610 lB.863.801 9.378.033 -5.788.949 73.476.215 508.179 0 73,986, 394 

20 Midden- en West-Brabant 90.335.427 72..503,612 38.247.319 25.512.960 -16.100.790 210.49B,528 1.241.849 4.447.545 216,187,922 

21 Brabant-Noord 46.996.606 37.791.296 23.175.648 14.895.434 -11.459.848 111.399,137 1.086.665 3.442.215 115.92B,017 

22 8rabant-Zuid·Oost 61.550.104 51.599,365 26.163.953 17.788.912 -9.108.844 147.993.489 548.271 7.193.062 155.734,821 

23 limburg-Noord 38.639.105 32,874.919 20.B41.-562 12.439.165 ·10.760.162 94.034.689 1.218.980 3.724.841 98.978.510 

24 limburg-Zuid 50.178.576 42,257,845 19.105.113 15.896.132 12.042.1395 139.480,561 941.660 0 140.422,221 

25 Flevoland 39.824.803 35,500,926 16.952.149 9.121.682 412.755.440 88.644.120 1.168.039 1.391.309 91.203.468 

Totaal 1.537.735.275 1,256.402.980 595.063.-037 401.064.179 o 3.790.2:65.471 26.180.931 103.541.884 3.919.988.285 
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Bijzondere bijdragen 

2012 
Internat 

rechtshulp 
GROTS BClvenreg. 

recherche AD. 
IntelligenC'e 

versterkin" BR. 
on 

P.arketpolitle NL 
Demonstraties 

Be~ken en 
Beveiligen 

landelijk team 
1 Groningen ij 0 0 0 0 0 0 0 
2 Fryslan 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Drenthe 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Dsselland 915,114 0 12,833,244 3.495.998 74.546 0 0 0 
5 Twente ij 872.878 0 0 0 0 0 0 
6 Noord- en Oost-Gelderland ij 0 a 0 0 0 0 0 
7 Gelderlancl-Midden 0 0 0 0 a 0 0 0 
S Gelderland-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Utrecht 0 0 3,359.875 3.495.998 74.546 0 0 0 

10 Noord-Hoiland-Noord 0 a 0 0 0 0 0 0 
11 Zaanstreek-Waterland 0 a 0 0 0 0 0 0 
12 Kennemerland 520.911 a 5.1350.239 0 74.546 0 0 0 
13 Amsterdam-Amstelland 520.911 872,878 7.644.271 3.495.998 74.546 0 4.616.818 1.102.070 

14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 HaaQlanden 485.715 0 7.1318.418 3.495.996 74.546 0 9.953.948 1.102.070 

16 Hollands Midden 0 a 0 0 0 0 0 0 

17 Rotterdam-RijnmDnd 499.793 872.878 7.944.183 3.495.998 74.546 869.0SG 0 0 

18 Zuid-Holland·Zuid 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Zeeland 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Midden- en WesHkabant 0 872:.878 0 0 0 0 0 0 

21 Brabant-Noord 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Brabant-Zuid·Oost 710.973 0 9.942.456 3.495.998 74.546 0 0 

23 limburg-Noord 
24 limburg·ZlJid 
25 Flevola.nd 

0 
0 
0 

ij 

872:.878 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Totaal 3.653.418 4,364,391 55.392.586 20.975.988 521.1324 869.086 14.570.756 2.204.139 
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2012 

Bijzondere bijdragen 

Bewaken en 
Bevelligen 
regionaal 

CIV FEC Zeehaven 
Bijdrage artike 

3 aspiranten 

1 Groningen 
2 Fryslän 
3 Drenthe 
4 IJsselland 
5 Twente 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.246.205 
5.967.389 
3.488.843 
4.595.133 
6.487.623 

5 Noord- en Oost-Gelderland 0 0 0 0 6.489.350 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 7,696.969 
8 Gelderlam~-Zuid 0 0 0 0 4.320.941 
9 Utrecht 0 489.723 0 0 10.441.731 

10 Noord-Holland-Noord 0 0 0 0 6.195.450 
11 Zaanstreek-Waterland 0 0 0 0 2.398.225 
12 Kennemerland 1.214.606 0 0 0 6.570.729 
13 Amsterdam-Amstelland 5.530.523 0 1.063.399 1.804.363 17.850.505 
14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 2.521.386 
15 Haaglanden 23.518.259 0 0 0 14.124.043 
15 Hollands Midden 
17 Rotterdam-Rijnmond 
18 Zujd-Holland-Zuid 
19 Zeeland 
20 Midden- en West-Brabant 

0 
3.708.119 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
30.488.725 

0 
0 
0 

5.059.840 
12.759.029 
3.916.988 
3.668.574 

10.033.556 
21 Brabant-Noord 0 0 0 0 4.894.463 
22 Brabant·Zuid-Oost 0 0 0 0 5.536.288 
23 Limburg-Noord 0 0 0 0 4.738.185 
24 Limburg-Zuid 0 0 0 0 6.281.339 
25 Flevoland 0 0 0 0 4.522.853 

Totaal 33.971.506 489,72.3 1.063.399 32.293.088 164.805.741 
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2012 

Totale bijdragen 

Tataal 
Bijzondere 
Bijdragen 

Totaal 
Algemene 
Bijdragen 

Bijdrage art 3 
onderhandelings

akkoord 

Inhouding 
LEeD 

Inhouding 
Blauw Tota~e bijdrage 

Inhouding 
C2000 

Netto uit te 
betalen 

1 Gronill~en 3.246.205 139.158.202 1.203.081 -1.420 -10< 746 143.595.322 -1.513.504 142.081.81$ 
2 Fryslán 5,967.389 117.175.752 995.676 -1.199 -8.830 124.129.788 -1.280.415 122.849.373 
3 Drentl1e 3,4B8.843 90.425.099 696.536 -837 -6.373 94.603.367 -896.327 93.707.040 
4 IJsselland 21.914.035 91.163.567 93L495 -1.122 -8.135 113.999.841 -1.208.695 112.791.146 
5 Twente 7.350.502 119,990.691 1.034.719 -1.246 -9.289 128.375.376 -1.333.643 127.041.733 
5 Noord- en Oost-Gelderland 6.489.350 137.398.625 1.149.2BO -1.390 -10.172 145.025.693 -1.483.474 143.542.219 
7 Gelderland-Midden 7.696.969 132.279.256 1.136095 -1.350 -9.983 141.100.986 -1.453.170 139.647.816 
8 Gelderland-Zuid 4.320.941 98.035.896 815.069 -981 -7.210 103.163.715 -1.052.895 102.110.820 
9 Utrecht 17.861.874 271.883.073 2.453.331 -2.929 -21.627 292.173.722 -3,175.077 288.998.645 

10 Noord-Holland-Noord 6.195.450 113.214.481 979.850 -1.175 -8.663 120379.942 -1.263.064 119.116.879 
11 Zaanstreek-Waterland 2.398.226 68.661.497 554.943 -659 ·4.870 71.609.136 -712.073 70.897.063 
12 Kennemerland 14.231.032 119.174.768 1.120.373 -1.337 -9.973 134.514.863 -1,437.242 133.077 .621 
13 Amsterdam-Amstellèn-d 44.576.284 462.556.799 4.329.652 -5.215 -38.096 511.419.423 -5.597,324 505.822.100 
14 Gooi en Vechtstreek 2.521.386 52.308.759 462.521 -552 -4.081 55,288.032 -590.211 54.697.821 
15 Haaqlanden 60.572.996 360.350.847 3.422..457 -4.143 ·30.107 424.312.050 -4,445.132 419.866,919 
16 Hollands Midden 5.059.840 156.395.947 1.297.284 -1.562 -11.512 162.739.998 -1.666.189 161.073,809 
17 Rotterdoam-Rijnmond 60.712.358 400.896.249 3.852.286 -4.711 -34.450 465.421. 732 ·4,994.566 460.427.166 
18 Zuid-Hol!and-Zuid 3.916.988 96.476.427 812.497 -984 -7.242 101.197.585 -1.045.488 100.152.197 
19 Zeeland 3.668.674 73.986.394 639.639 -769 -5.628 78.288.310 -822.351 77.465,960 
20 Midden- en West-Brabant 10.906.435 216.187.922 1.843.461 -2.221 -16.264 228.919.333 -2.378.647 226.540,686 
21 Brabant-Noord 4.894.463 115.928.017 979.003 -1.167 -8.621 121.791.696 -1.248.990 120.542.706 
22 Brabant-llJid-Oost 20.760.262 155,734.821 1.418.361 -1.718 -12.477 177.899.249 -1.838.857 176.060.382 
23 Limburg-Noord 4.738.186 98,978.510 818.400 -982 -7.243 104.526.872 -1.048.106 103.478.765 
24 Limburg-Zuid 7.154.217 140.422.221 1.251.502 -1.525 -11.216 148.815.200 -1.610,507 147.204.693 
25 Flevoland 4.522.853 91.203,468 775.738 -911 -6.723 96.494.425 -994.045 95.500.380 

Totaal 335.175.757 3.919.988.286 34.973.351 -42.106 -309.532 4.289.785,756 -45.090,000 4.244.695.756 
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2013 

Algemene bijdragen 

Handhaving Opsporing Noodltulp Intake en 
Service MISlratte 

eljdrage 
artikel 3 
correctie 
werklast 

Totaal HBVS Asiel 
Bijdrage art. 3 

sterkte 

Totaal 
Algemene 
Bijdragen 

1 Groningen 5Q.852,(J91 38.080.091 26.646.305 15.007.236 0 0 130.585.723 7.206.840 0 137.792.553 
2 FI)'SI.§n 47.899,008 35.268.395 33.542.675 15.1356.519 -15,540.473 a 117.026.124 1.144.850 0 118.170,974 
3 Drenthe 33.112.788 26.QHJ.771 25.986.185 11.748.749 -14,260.340 a 82.598.152 1.018.212 5.827.378 89.443.742 
4 Usselland 39.030,423 32.310.791 22.256.758 12.053.990 -13,9M.879 a 91.662.083 534.186 0 92.196.270 
5 Twente 53.204.160 44.1300.742 23.572.201 14.961.817 -15.396.277 0 121.142.643 704.759 0 121.847,401 
6 Noon:l- en Ooo:t-Geldei1an 55,249,1328 45.541.451 34.1383.912 18.914.830 -19.266.040 a 136.323.991 757.778 0 137.081.759 
7 Gelderland-Midden 55,049,395 43.285.502 22.767.408 16.097.830 -7.556.975 a 129.643.159 1.029.051 6.850.901 137523.111 
8 Gelderland-luid 42.053,086 33.525.679 18.1389.953 12.1327.905 -11.427.1300 0 95,868,13-23 329.201 292.638 95.490.663 
9 Utreçht 111.150,095 92.217.149 38.148.453 28.187.13-05 0 a 269,703.5J3 948.666 599.676 271.251.1355 

10 Noard-rlolland-Noord 48,080.552 36.397.791 23.700.801 15.3139.355 -9.561.024 a 113,907,475 534.898 0 114,442,375 
11 Zaanstreek-Waterland 29.010.3S4 23.344.221 9.973.149 7.021.13S -5.137.207 0 64,211 ,681 152.1399 3.114.836 67,479,415 
12. Kennemerland 44.510.7139 35-.191.11B 15.430.157 12,816.739 6.436.383 a 114.485.185 2.015,B5B 815.363 117,316.407 
13 Amsterdam-Amstelland 150.512.374 136.490.777 25,213.519 24,967.095 114.331.728 0 451.515,493 445,445 9.579.493 461.540.431 
14 Gooi en Va:htstreek 19.964.814 14.905.652 7.275.977 6.211.624 2.454.162 a 50.812..230 480,520 0 51.292.750 
15 Haaalanden 129.610.414 10ll.l35.484 27.899.862 24<796.324 41.274.074 a 331.716.155 391.590 2EL636.602 360.744.351 
16 Hollands Midden 59.642.842 44.061.439 23.724.331 17,504.702 0 a 144.933.314 379,731 7.301.651 152,514.696 
17 Rotterdam-Rijnmond 173.710.972 143.589.672 36,2]4.646 30,689.519 0 a 384.264,809 500,610 0 3134,765.418 

1B Zuid-Holland-Zuid 39.696.438 29.026.192 15.084.871 11 ,365.290 -2.921.284 a 93.251.507 455,471 1.277.182 94.994,160 

19 Zeeland 28.297.398 22.7B1.815 18.13138.173 9.3B9.925 -5.202.312 a 74.154,9909 351.785 0 74.506.784 

20 Midden- en West-Brabant 90.439.079 72.583.915 38.295.735 25,546.240 -14.469.179 0 212.396,791 1.239.392 0 213.636.183 

21 5rabant-N"Oor-d 47,044.491 37.833.154 23,205.591 14,913.84S ·10.298.537 a 112.698,544 1.084.586 526.919 114A10,(J49 

22 Brabant·ZuJd-Oost 61.620.318 5L656.515 26.197.757 17,8U.037 -8.1B5.778 0 149.099.1350 547.141 0 149,646.991 

23 Limburg-Noord 38.676.862 32.9U.331 20.866.590 1~.4S4.S02 -9.569.756 a 95.243,525 1.216.684 100.533 95.560.745 

24 Limburg-Zuid 50.234.174 42.304.650 19,129.797 15,915.979 9.949.352 756.343 138.290.294 939,891 0 139.230.185 

25 Flelloland 39.877.7138 35.54D.247 16,974.051 9.132.361 11.462.837 0 90.061.609 1.165.789 0 91.227.398 

Totaal 1.539.632.562 1.257.794.554 595.831.863 401.582.358 0 756.343 3.795.597.6BO 25,585.1332 55.023.171 3.885.2:06.6134 
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2013 

Bijzondere bijdragen 

Internat. 
rechtshulp 

GROTS 
Bovenreg. 
recherche AOE 

Intelilgence 
versterking BR Parketpolitie 

NL 
Demonstraties 

en 

I Grot"1it"1gen 0 0 0 0 D 0 0 
2 Fryslän 0 0 0 0 0 0 0 
3 Drenthe 0 0 0 0 0 0 0 
4 IJsselland 913,714 0 12.813.613 3.490.650 74.432 0 0 
5 Twente 0 871.543 0 0 0 0 0 
6 Noord- en Oost-Gelderland 0 0 0 0 0 0 0 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 0 0 0 
B Gelderland-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 
9 Utrecht 0 0 3.354.735 3.490.550 74.432 0 0 

10 Noord-Holland-Noord 0 0 0 0 0 0 0 
11 Zaanstreek-Waterland 0 0 0 0 0 0 0 
12. Kennemerland 520.114 0 5.841.290 0 74,432 0 0 
13 Amsterdam-Amstelland 520.114 871.543 7.632.578 3.490.650 74.432 0 4.609.031 
14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 0 0 0 
15 Haaglanden 484.972 0 7.806.458 3.490.650 74.432 0 9.937.157 
16 Hollands Midden 0 0 0 0 0 0 0 
17 Rotterdam-Rijnmond 499.029 871.543 7,932.031 3.490.650 74.432 867.678 0 
18 Zuid-HoJland-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 
19 Zeeland 0 0 0 0 0 0 0 
20 Midden- en West-Brabant 0 871.543 0 0 0 0 0 
21 Brabant·Noord 0 0 0 0 0 0 0 
22 Brabant·Zuid-Oost 709.886 0 9.927.247 3.490.650 74.432 0 0 
23 limburg·Noord 0 0 0 0 0 0 0 
24 Limburg-Zuid 0 871.543 D 0 0 0 0 
25 Flevoland 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 3.647.829 4.357.715 55.307.952 20.943,901 521.026 867.678 14.546.188 
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Bijzondere bijdragen 

Bewaken en 
Beveiligen 

landelijk team 

Bewaken en 
Bevelligen 
regionaal 

CIV FEC Zeeha'llen 
Bijdrage art. 3 

aspiranten 

1 Gronin.gen 0 0 0 0 0 4.069.178 
2 Fryslfin 0 0 0 0 0 7.643.273 
3 Drenthe 0 0 0 0 0 3.003.835 
4 IJsselland 0 0 0 0 0 6.763.736 
5 Twente 0 0 0 0 0 6.528.686 
6 Noord- en Oost-Gelderland 0 0 0 0 0 9.301.960 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 0 4.344.346 
8 Gelderland-Zuid 0 0 0 0 0 4.888.733 
9 Utrecht 0 0 488.942 0 0 10.357.532 

10 Noord-Holland-Noord 0 0 0 0 0 6.508.119 
11 Zaanstreek-Waterland 0 0 0 0 0 2A18.087 
12 Ken nemerland 0 1.212.557 0 0 0 6.477.304 
13 Amsterdam-Amstelland l.HJO.211 5.521.194 0 1.061.703 1.801.355 16.489.737 
14 Gooi en Vecntstreek 0 0 0 0 0 3.259A25 
15 Haaalanden 1.100.211 23A78588 0 0 0 10.533.620 
16 Hollands Midden 0 0 0 0 0 5.226.332 
17 Rotterdam-Rijnmond 0 3.701.864 0 0 30.436.071 20.929.947 
18 Zuid-Holland-Zuid 0 0 0 0 0 3.928.658 
19 Zeeland 0 0 0 0 0 5.401.195 
20 Midden- en West-Brabant 0 0 0 0 0 11.694.142 
21 Brabant-Noord 0 0 0 0 0 5.786.514 
22 Brabant-Zuid-Oost 0 0 0 0 0 9.363.696 
23 Limburg-Noord 0 0 0 0 0 5.745.352 
24 Limburg-Zuid 0 0 0 0 0 7.844.442 
25 Flevoland 0 0 0 0 0 4.695.679 

Totaal 2.200.42] 33.914.202 488.942 1.D61.703 32.239.436 183.203.539 
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Totale bijdragen 

Totaal 
Bijzondere 
Bijdragen 

TotZlllll 
Algemene 
Bijdragen 

Artikel J 
onderbande-
Iingsakkoord 

Inhouding 
LEeD 

Totale bijdrage Inhouding 
C2000 

Netto uit te 
betalen 

1 Groningen 4.069.178 137.792.553 513.349 -1.420 142.373.669 -1.509.372 140.664.297 
2 Frysl.ên 7.643.273 118.170.974 425.181 -1.199 126.238.230 -1.278.091 124.960.139 
3 Drenthe 3.003.835 89.443.742 297.818 -837 92.744.558 -895.804 91.848.754 
4 lJsselland 24.055.146 92_195.270 399.750 -1.122 116.551.043 -1.211.433 115.439.611 
5 Twente 7.400.229 121.847.401 441.9B8 -1.246 129.688.372 -1.331.848 128.356.525 
6 Noord- en Oost-Gelderland 9.301.950 137.081.769 490.578 -1.390 146.872.918 -1.479.813 145.393.104 
7 Gelderland-Midden 4,344.346 137.523.111 486.693 -1.350 142.352.800 -1.455.918 140.896.882 
a Gelderland-Zuid 4.888.733 96490.653 349.m4 -981 101.727.429 -1.054.193 100.673.236 
9 Utrecht 17.765.292 271.251.855 1.056.017 -2.929 290.071.235 -3.195.718 286.875.517 

10 Noord-Ho~land-Noord 6.508.119 114.442.375 419.764 -1.175 121.369.083 -1.264.747 120.104.336 
11 Zaanstreek-Waterland 2.418.087 67.479.415 239.042 -659 70.135.8B5 -717.071 69.418.814 
12 l<ennemerland 14,125.697 117.316.407 479.887 -1.337 131.920.655 -1.438.632 130.482.023 
13 Amsterdam-Amstelland 43,172.558 461.540431 1.853.599 -5.215 506.561.372 -5.599.598 500.961.774 
14 Gooi en Vechtstreek 3,259.425 51.292.750 197.495 -552 54.749.117 -588.674 54.160.442 
15 Haagianden 56,906.088 360.744.351 1.467.904 -4.143 419.114.199 -4454.305 414.559.894 
16 Hollands Midden 5.225.332 152.614.595 553.552 -1.552 158.393.017 -1.663.656 156.729.361 
17 Rotterdam-Rijnmond 68.805.245 384.765.41$ 1.642.999 -4.711 455.208.951 -4.976.019 450.232.932 
18 Zuid-Holland~Zuid 3.928.668 94.994.160 346.140 -984 99.267.9B4 -1.041.036 98.226.948 
19 Zeeland 5.401.195 74.506.784 273.278 -759 80.180.488 -820.831 79.359.657 
20 Midden- en West-Brabant 12.565.685 213.636.183 788.671 -2.221 226.988.318 -2.379.244 224.609.074 
21 8rabant-Noord 5.786.514 114.410.D49 418.467 -1.167 120.613.863 -1.248.007 119.365.856 
22 Brabant-Zuid-Oost 23.565.911 149.646.991 606.726 -1.718 173.817.910 -1.837.955 171.979.955 
23 limburg-Noord 5.745.352 96.560.745 349.606 -982 102.654.721 -1.046.333 101.608.388 
24 limburg-Zuid 8.715.985 139.230.185 531.515 -1.525 148.476.159 -1.598.461 146.877.698 
25 Flevoland 4.695.579 91.227.398 334.657 -911 96.255.833 -1.003.243 95.253.591 

Totaal 353.300.532 3.886.206.684 14.953.698 -42.106 4,254.428.808 -45.090.000 4.209.338.808 
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Algem-ene bijdragen 

2014 
HandhaliiJ'l Q Op5po.ring Noodhulp 

Intake en 
serviCe 

Migratie 

Bijdrage 
artikel 3 
correctie 
werklast 

Totaal HBVS Asiel 
Bijdrage arL 3 ....... Totillal 

Algemene 
6ijdri!lg;en 

1 Groningen 50.935.203 38.138,6S5 26.693.117 15.034.071 0 0 130.801.076 7,201.425 0 BB.OG2.501 
2 frysl8n 47.969.454 35.322,563 33.601.602 15.8B4.842 -14.066.933 0 lt8.711,528 1.143.120 0 119.854.74 
;I Drenthe 33.158.261 26.050,793 26.031.837 11.159.694 -12.908.183 0 84.102,403 1.017.019 653.421 85.782.843 
4 lJsselland 39'(l89.77S 32.360,508 22.295.858 12.075.109 -12.563.366 0 93.157,885 533.19-6 0 93.591.081 
5 Twente 53.289.739 44.869,677 23.513.612 14.988.288 -13.936..411 -2.731.718 120.093,188 664.964 0 120.758.151 
6 Noord- en Oost-Gelderlan 56.328.552 45.611 ,5)5 34.945.196 18.947.955 -17.439.244 0 138.393,994 756.791 0 139.150.786 
7 Gelderland-Midden 55.137.530 43.352,105 22,807.405 16.125.108 -0.840.427 0 130.581.722 987.635 3.503.343 135.072.699 
8 Gel-cler!and-Zuld 41.117.746 33.577.255 18,923.139 12.850,028 -10.344.122 0 97.123.956 328.709 0 97.451.666 
9 Utrecht 111.]]6.613 92.359.044 38,215.482 28.238.617 G 0 270.149.75 947.559 0 171.097.315 

10 Noord-Holland-Noord 48.151.980 36.453.797 23,742.439 15.415,585 -8.744.971 0 IIS.OIB.93 534.026 0 115.552.955 
11 ZaanstreeK-Waterland 29.058.117 23.380.140 9.990.669 7.034,718 -4.650.100 416.252 64-.397.892 152.670 1.218.034 65.758,596 
12 Kennemeriand 44.683.231 35.245.267 15.457.264 12.837,727 4,694.441 0 H2.-917.92 2,013.608 2.361.682 117.293,120 
13 Am5terdam-Amstelland 150.818,606 136.700.795 25,257.814 25.011,209 107.447.112 0 445.235.53 444.683 13.632.563 459.312.781 
14 Gooi en Vechtstreek 19.996.158 ~4.926.567 7.288.759 6.221.340 1,680.937 0 SO.115.782 479.816 0 50.595.598 
15 Haaq'anden 129.858.241 106.301.872 27,948.676 24.841.274 36,225.551 0 327.176.815 390.953 23.839.565 351.407.343 
16 Hollands Midden 59.733,924 4-4.129.236 23.756.010 17.535,841 G G 145.165.011 379.288 2.946.546 148.490.848 

17 Rotterdam-Rijnmond 174.050,699 143.1310.613 35,338.373 30.746,831 0 0 384.946.51 499.788 0 385.446,305 

18 Zuid-Holland-Zuid 39.759,101 29.070.855 16.113.128 11.384.956 -2,644.289 0 93.583.751 454.817 1.168.530 95.917.108 

19 Z.eeland 2:8.338.959 22.816.869 18.921.355 9.406.200 -4.709.032 0 74.774.352 351.066 0 75.115.418 

20 Midclen- en West-Brabant 90.583.736 72.695.601 38.354.014 25.591.433 -13,097.119 0 214.137.5-65 1.237.617 0 215.375,183 

21 Brabant-Noord 47.113.791 37.891.367 23.246.359 14.939.220 -9.32.2.035 Q 11).868.702 1.0B2.365 0 114.951,067 

22 Brabant-Zuid-Oost 
23 UmbLJ~9-Noord 

24 UmbLJt"9-Zuid 

6k.71B.477 
313.736.219 
50.312.5-75 

51.736.000 
32,96].971 
42,369.744 

2'6.243.781 
20.905.251 
19.163.404 

11.841.478 
12.475.654 
15.943.256 

-7.409.607 
-8.752.874 
7.855.809 

Q, 
5.559,035 

150.130.128 
96.326.222 

141.303.825 

545.992 
1.215.221 

938.550 

0 
0 
0 

150.676,120 
97.541,-442 

142.241,375 

25 Flevoland 39.948.749' 35,594.932 17.003.871 9.l47.310 -10.3-75.937 0 91.318.915- L 164.393 0 92.483,3l8 

Totaal 1.5-42.226.D39 1,259.729.922 595.878.618 -402.287.855 0 2.511,065 3.803.'633.500 25.475.280 49.933.686 3.879.042,466 
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Bijzondere bijdragen 

Jntemal 
rechtshulp GROTS 

Bovenreg. 
recherche AOE 

Intelligence 
versterking SR 

en 
Parketpolltle NL 

Demonstraties 

1 Groningen 0 0 a 0 a a 0 
2 Fryslàn 0 0 a 0 0 0 0 
3 Drenthe 0 0 0 0 0 0 0 
4 IJsselland 912.763 0 12.800.276 3.487.017 74.355 0 0 
5 Twente 0 870.535 0 0 0 0 0 
6 Noord- en Oost-Gelderland 0 0 0 0 0 0 0 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 0 0 0 
8 Gelderland-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 
9 Utrecht 0 0 3.351.243 3.487.017 74.355 0 0 

10 Noord-Holland-Noord 0 0 0 0 0 0 0 
11 Zaanstreek-Waterland 0 0 0 0 0 0 0 
12 Kennemerland 519.573 0 5.835,210 0 74.355 0 0 
13 Amsterdam-Amstelland 519.573 870.636 7.624.634 3.487.017 74.355 0 4.6D3.822 
14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 0 0 0 
15 Haaglanden 484.467 0 7.798.333 3.487.017 74.355 0 9.925.927 
16 Hollands fw1idden 0 0 0 0 0 0 0 
17 Rotterdam·Rijnmond 498.509 670.636 7.923.775 3.487.017 74.355 865.598 0 
lB ZUjd~HOlland-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 
19 Zeeland 0 0 0 0 0 0 0 
20 Midden- en West-Braoant 0 870.636 0 0 0 0 0 
21 Brabant-Noord 0 0 0 0 0 0 0 
22. Brabant-Zuid-Oost 709.147 0 9.916.915 3.487.017 74.355 0 0 
23 Limburg-Noord a 0 0 0 0 0 0 
24 Limburg-Zuid 0 870.636 0 0 0 0 0 
25 Fle....oland 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 3.644.032 4.353.179 55.250.385 20.92.2.102 520.483 856.598 14.529,749 
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2014 

Bijzondere bijdragen 

Bewaken en 
Beveiligen 

landelijk team 

Bewaken en 
Beveiligen 
rtigionaal 

CIV FEC Zeehaven 
Bijdrage art. 3 

aspiranten 

1 Groningen 0 0 0 0 0 6.325.590 
2. Fryslàn 0 0 0 0 0 7.212.972 
3 Drenthe 0 0 0 0 0 3.755.986 
4 IJsselland 0 0 0 0 0 8.391.789 
5 Twente 0 0 0 0 0 4.989.235 
6 Noord en Oost-Gelderland 0 0 0 0 0 9.556.416 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 0 4.332.520 
8 Gelderland-Zuid 0 0 0 0 0 5.359.894 
9 Utrecht 0 0 488.401 0 0 11.306.978 

10 Noord-Holland·Noord 0 0 0 0 0 7.264.594 
11 Zaanstreek·Waterland 0 0 0 0 0 2.376.682 
12 Kennemerlanó 0 1.211.187 0 0 0 4.643.524 
13 Amsterdam~Amstelland 1.098.967 5.514.954 0 1.060.529 1.799.373 12.260.808 
14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 0 3.278.456 
IS Haagla.n-den 1.098.967 23.452.055 0 0 0 10,326.642 
16 Hollands Midden 0 0 0 0 0 5.295.034 
17 Rotterdam-Rijnmond 0 3.697680 0 0 30.404.410 23.313.230 
18 Zuid-Hol!and-Zuid 0 0 0 0 0 2.426.644 
19 Zeehmd 0 0 0 0 0 5,683.687 
20 Midden- en West-Brabant 0 0 0 0 0 11.538.92.6 
21 Brabant-Noord 0 0 0 0 0 5.749.449 

22 Brabant-Zuid-Oost 0 0 0 0 0 9 518.174 
23 LimbLJrg-Noord 0 0 0 0 0 5,205.958 
24 Limburg-Zuid 0 0 0 0 0 5299.478 
25 Flevoland 0 0 0 0 0 3.957.685 

Totaal 2.197.934 :33.875.877 488.401 1.060.529 32.203.783 179.371.351 
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Totale bijdragen 

Totaal 
Bijzondere 
Bijdragen 

Totaal Algemene 
Bijdragen 

Artikel 3 
onderh2lndelings

akkoord 

[nhouding 
LEeO 

Totale 
bijdrage 

Inhouding 
C2000 

Netto uitte 
betalen 

1 Groningen 6.325.590 138.002.501 -587.371 -1.420 143.639.299 -1.509.372 142.129.928 
2 Fryslàn 7.212.972 119.854.747 -569.315 ·1.199 126.497.204 -1.278.091 125.219.113 
3 Drenthe 3.755.986 85.782.843 -398.776 -837 89.139.215 -895.804 88.243.412 
4 IJsselland 25.666.200 93.691.081 -535.263 -1.122 118.820.897 -1.211.433 117,609.464 
5 Twente 5.859.871 120.758.151 -591.819 -1.246 126.024,957 -1.331.848 124.693.109 
5 Noord- en Oost-Gelderland 9.556.416 139.150.786 -656.881 -1.390 148.048.931 -1.479.814 146.569.117 
7 Gelderland-Midden 4.332.520 135.072.699 -651.679 -1.350 138.752.190 -1.455.918 137.296.272 
S Gelderland-Zuid 5.359.894 97.452.666 -467.328 -981 102.344.251 -1.054.193 101.290.058 
9 Utrecht 18.707.994 271.097.315 -1.414.001 -2.929 288.388.380 -3.195.718 285.192.562

10 Noord-Holland-Noord 7.264.594 115.552955 -562.062 -1.175 122.254.312 -1.264.747 120.989.565 
11 Zaanstreek-Waterland 2.376.682 65.768.596 -320.076 -659 67.824.543 -717.071 67.107.471 
12 KennemerJand 12.283.849 117.293.220 -642.566 -1.337 128.933.166 -1.438.631 127.494.535 
13 Amsterdam-Amstellal1d 38.914.668 459.312.781 -2,481.957 -5.215 495.740.276 -5.599.598 490.140.578 
14 Gooi en Vechtstreek 3.278.456 50.595.598 -264.444 -552 53.609.058 -588.674 53.020.384 
15 Haaglanden 56.647.763 351.407.343 -1.965.515 -4.143 406.085.447 -4.454.305 401.631.142 
16 Hollands Midden 5.296.034 148.490.848 -741.203 -1.562 153.044.117 -1.663.656 151.380.461 
17 Rotterdam-Rijnmol'1d 71.136.310 385.446.305 -2.199,965 -4.711 454,377.938 -4.976.019 449.401.919 
18 Zuid-Holland-Zuid 2.426.644 95.917.108 -463.479 -984 97.879.289 -1.041.036 96.838.252 
19 Zeeland 5.683.687 75.125.418 -365.917 -769 80,442.420 -820.831 79.621.589 
20 Midden· en West-Brabant 12.409.561 215.375.183 -1.056.025 -2.221 226.726.49B -2.379.243 224.347.255 
21 Brabant-Noord 5.749.449 114.951.067 -560.324 -1.167 120. 139.D25 -1.248.007 118.891.018 
22 Brabant-Zu ict-Oost 23.705.507 15{J.676,120 -BI2.4{J2 -1.718 173.567.607 -1.837.955 171.729.652 
23 Limburg-Noord 5.205.958 97.541.442 -468.120 -982 102.278.299 -1.046.333 101.231,966 
24 Limburg-Zuid 6.170.114 142.242.375 -711.695 -1.525 147.699.269 -1.598.461 146.100.808 
25 Flevoland 3.957.685 92.483.318 -448.117 -911 95.991.976 -1.003.243 94.988.733 

Totaal 349.284.505 3.879.042.466 -20.{J36.302 -42.106 4.208.248.564 -45.090.000 4.163.158.564 
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Aigemltne bijdragen 

2015 
Handhaving Opsporing Noodhulp 

ll'\take en 
service 

Migratie 

Bijdrage 
artikel 3 
correctie 

Totaal HBVS A5iel 
TotaalBijdrage- atl3 

AI~emene...- Bijdragen 

1 Groninger! 51.396.480 38.471.321 26.945.490 15.177.772 0 0 131.991.062 7.201.425 0 139.192.487 
2 Frys.län 48.378.218 35.630.738 33.919.292 16.036.575 -12.593.394 0 121.371.430 1.143.120 0 122.514,549 
3 Drenthe 33.430.258 26.278.001 26.277.958 11.881.984 -11.556.025 0 86.312.176 1.017.019 0 87.329.195 
4 IJsseHand 39.429.253 32.ó42.747 22.506.657 12.189.085 -11.336.853 0 95.430.889 533.196 0 95.964.085 
5 Twente 53.767.830 45.261.018 23.836.870 15.13-0.615 -12.476.544 -5.816.090 119.703.700 664.964 0 120.358,663 
6 Noord+ en Oost-Gelderlan 56.795.445 46.009.347 35.275.589 19.126.753 -15.612.449 0 141.594.685 756.791 0 142.351.476 
7 Gelc:lerlanc:l-Mic:lc:len 55.630.850 43.730.210 23.023.040 16.274.235 -6.123.878 0 132.534,458 987.635 0 133.522.093 
B Gelc:lerlanc:l-Zuid 42.485.851 33.870.117 19.102.050 12.970.147 -9.260.645 0 99.167.520 328.709 0 99.496,229 
9 Utrecht 112.360,778 93.164.574 38.576.795 28.509.892 0 0 272.612.039 947.559 0 273.559,598 

10 Noord-Holland-Noord 48.564,643 36,771.737 23.966.914 15,559.085 -7.828.918 0 117.D33,461 534,026 0 117.557487 
11 Z.. anstreek-Watl!rlanc:l 29.324.884 23.564.056 10.085.127 7.105.373 -4.162.993 -l.795.798 64.140.649 152,670 0 64.293.319 
12 Kennemerland 45.086.349 35,552.667 15.603,407 12,954.027 2.952.498 0 112.148.948 2.013.608 0 114.162.556 
13 Amsterc:lam-Amstelland 152.38L544 137,893.062 25.496.615 25,248.514 100.562.496 0 441.582.233 444,683 0 442.026.916 
14 Gooi en Vechtstreek 20,173.035 15058.791 7.357.672 6.276.184 907.713 785.433 50.558.827 479,816 0 5-1.038,644 
15 Haaglanden 131.152,028 109,246.452 28.213.121 25,080.748 31.179.029 0 324.871.379 390,963 14.400.441 339.662.783 

16 Hollands Midden 60,253.947 44.514.120 23.990.706 17,702.921 0 0 146.461.696 379,28B 0 146.840.984 

17 Rotterdam-Rijnmond 175,809,563 145,064.891 35.681.936 31,048.815 0 0 388.605.207 499.788 0 389.104.995 

18 Zuid-Holland-Zuid 40,111.912 29,324.403 16.265.472 11.491.641 -2.367.295 0 94.826.132 454.817 0 95.290,950 

19 Zeeland 28,580.260 23,015.872 19.100,249 9.494.394 -4.215.751 0 75.975.024 351.066 0 76.326,090 

20 Mrdden· en West-B-ratlant 91,393.745 73.329.633 36.726,731 25,834.432 -11.725.259 0 217.559.282 1.237.617 0 218.796.900 

21 Bra ba nt-Noord 47,515.627 38.221.846 23.466.144 15,077.723 -8.345.533 0 115.935.805 1.082.365 0 117.018.170 

22 Brabant-luid-Oost 62.269,052 52,187.227 26.491.905 18,007.342 -6.633.436 0 152.322.091 545.992 0 152.868.083 

23 limourg--Noord 
24 Limourg-~Zuid 

25 FlE!\I'oland 

39.067.849 
50,75'6,104 
40.329.464 

33.249.457 
42,739.281 
35.905.382 

21.102.902
19.344.586 
17.164.636 

12,591.191 
16,091.723 
9,230.157 

-7.835.993 
5.762.267 

-9.289.037 

0 
10.561.729 

0 

98.175.405 
145.255.690 

93.340.601 

1.215,221 
938.550 

1.164.393 

0 
0 
0 

99.3'90,626 
145.194.240 

94.504,994 

Totaal 1.556,444.969 1.270.716.949 602.52l.869 406,091.328 0 3,735-.274 3,839.510.389 25.475.280 14.400.441 3.879.385.110 
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2D15 

Bijzondere bijdragen 

Internat 
rechtshulp 

GROTS 
Bovenreg. 
re-cherche 

AOE 
IntelJigence 

versterking BR 
en 

Parketpolitie 
NL 

Demonstraties 

1 Groningen 0 0 0 0 0 0 0 
2 Fryslän 0 0 0 0 0 0 0 
3 Drenthe 0 0 0 0 0 0 0 
4 IJsselland 912.763 0 12.800.276 3.487.017 74.355 0 0 
5 Twente 0 870.636 0 0 0 0 0 
6 Noord- en Oost-Gelderland 0 0 0 0 0 0 0 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 0 0 0 
8 Gelderland-Zubd 0 0 0 0 0 0 0 
9 Utrecht 0 0 3.351.243 3.487.017 74.355 0 0 

10 No-ord-Holland-Noord 0 0 0 0 0 0 0 
11 Zaanstreek-Waterland 0 0 0 0 0 0 0 
12 Kennemerland 519.573 0 5.835.210 0 74.355 0 0 
13 Amsterdam-Amstelland 519.573 870.636 7.524.534 3.487.017 74.355 0 4.603.822 

14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 0 0 0 
15 Haaglanden 484.467 0 7.798.333 3.487.017 74.355 0 9.925.927 
16 Hollands Midden 0 0 0 0 0 0 0 
17 Rotterdam-Rijnmond 498.509 870.636 7.923.775 3.487.017 74.355 866.598 0 
18 Zuid-Holland-Zuid 0 0 0 0 0 0 0 
19 Zeeland 0 0 0 0 0 0 0 
2.0 Midden- en West-Brabant 0 870.636 0 0 0 0 0 
21 Brabant-Noord 0 0 0 0 0 0 0 
22 Brabant-Zuid-Oost 709.147 0 9.915.915 3.487.017 74.355 0 0 

23 Limburg-Noord 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Limburg-Zuid 0 870.636 0 0 0 0 0 
2.5 Fle....oland 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 3.644.032 4.353.179 55.250.386 20.922..102 520.483 866.698 14.529.749 
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2015 

Bijzondere bijdragen 

Bewaken en 
Beveflfgen 

landelijk team 

Bewaken en 
Beveiligen 
regionaal 

elv FEe Zeehaven Bijdrage art. 3 
aspiranten 

1 Groningen 0 0 0 0 0 5.196.751 
2 Fryslftn 0 0 0 0 0 4.912.936 
J Drenthe 0 0 0 0 0 3.D72.435 
4 IJsselland 0 0 0 0 0 4.564.296 
5 Twente 0 0 0 0 0 3.510.661 
6 Noord- en Oost~Gelderland 0 0 0 0 0 6.028.307 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 0 3.994.586 
8 Gelderland·Zuid 0 0 0 0 0 3.612.193 
9 Utrec:11t 0 0 488.401 0 0 8.403.965 

IQ Noord-Holland-Noord 0 0 0 0 0 4.943.980 
11 Zaanstreek-Waterland 0 0 0 0 0 1.747.237 
12 Kennemerland 0 1.211.187 0 0 0 3.625.792 
13 Amsterdam-Amstetland 1.098.967 5.514.954 0 1.060.529 L 799.373 9.475.366 
14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 0 2.053.245 
lS Haaglanden 1.098.967 23.452.055 0 0 0 7.660722 
16 Hollands Midden 0 0 0 0 0 4.250.645 
17 Rotterdam-Rijnmond 0 3.697.680 0 0 30.404.410 15.229,411 
18 Zuid-Holland-Zuid 0 0 0 0 0 1.860.260 
19 Zeeland 0 0 0 0 0 3.737.993 
20 Midden- en West-Brabant 0 0 0 0 0 7.332.473 
21 Brabant-Noord 0 0 0 0 0 4.27D.794 
22 Brabant-Zuid-Oost 0 0 0 0 0 6.263.302 
23 Limburg-Noord 0 0 0 0 0 3.316.141 
24 Umburg-ZIJ ió 0 0 0 0 0 4.D47.187 
25 Flevoland 0 0 0 0 0 3.635.411 

Totaal 2.197.934 33.875.877 488.401 l.D60.529 32.203.783 12.6.746.090 



Bijlage 3e bij circulaire 2011-2000034308 Totaalbudget Pagina 4 

2015 

Totale bijdragen 

Totaal 
Bijzondere 
Bijdragen 

Totaal 
Algemene 
BijdrageIl 

Artikel 3 
onderhandelings

akkoord 

Inhouding 
LEeD 

Totale bijdrage Inhouding 
c:zooo 

Netto uit te 
betalen 

1 Groningen 5.196.751 139.192.487 -515.839 -1.420 143.871.978 -1.509.372 142.362.606 
2 Fl)'slan 4.912.936 122.514.549 -427.244 -1.199 126.999,042 -1.278.091 125.720.951 
3 Drenthe 3.072.435 87.329.195 -299.253 -837 90.101.530 -895.804 89.205.726 
4 IJsselJand 21.838.708 95.964.085 -401.689 ·1.122 117.399,981 -1.211.433 116.188.549 
5 Twente 4.381.297 120.368.663 -444.132 -1.246 124.304.582 -1.331.848 122,972.734 
6 Noord- en Oost-Gelderland 6.028.307 142.351.476 -492.958 -1.390 147.885.436 -1.479.814 146.405.622 
7 Gelderland-Midden 3.994.586 133.522.093 -489.055 -1.350 137.026.275 -1.455.918 135,570.356 
8 Gelderland-Zuid 3.612.193 99.496.229 -350.708 -981 102.756.734 -1.054.193 101. 702.541 
9 Utrecht 15.804.981 273.559,598 -1.061.141 -2.929 288.300.509 -3.195.718 285.104.791 

10 Noord~Holland-Noord 4.943.980 117.567.487 -421.801 -1.175 122.088.490 -1.264.747 120.823.743 
11 Zaanstreek-Waterland 1, 747.237 64.293.319 -240.202 -659 65.799.694 -717.071 65.082.623 
12 K-ennemerland 11,266.117 114.162.556 -482.215 -1.337 124.945.121 -1.438.631 123.506.489 
13 Amsterdam-AmsteHand 36.129.226 442.026.916 -1,862.592 -5.215 476.288.334 -5.599.598 470.688.736 
14 Gooi en Vechtstreek 2.053.245 51.038.644 -198.453 -552 52.892.884 -588.674 52.304.209 
15 Haaglanden 53.981.B44 339.662.783 -1,475.D26 -4.143 392.165.457 -4.454.305 387.711.152 
16 Hollands Midden 4.250.645 146.840.984 556.238 -1.562 150,533.829 -1.663.656 148.870.173 
17 Rotterdam-Rijnmond 63.052.491 389.104.995 -1.650.971 -4.711 450,501.804 -4.976.019 445.525.785 
18 Zuid-Hollan-d-Zuid 1.860.260 95.290.950 -347.819 -984 96.802.406 -1.041.035 95. 76l.370 
19 Zeeland 3.737.993 76.326.090 -274.603 -769 79.78B.711 -820.831 78.967.880 
20 Midden- en West-Brabant 8.203.109 218.796.900 -792.497 -2.221 226.205.290 -2.379.243 223.826.047 
21 Brabant-Noord 4.270.794 117.018.170 -420.497 -1.167 120.867.300 -1.248,007 119.619.293 
2:2. Brabant-Zuid-Oost 20.450.735 152.868.083 -609.670 -1.718 172.707.430 -1.837,955 170.869.475 
23 Limburg-Noord 3.316.141 99.390.626 -351.302 -982 102.354.483 -1.046.333 101.308.150 
:2.4 Limburg-Zuid 4.917.823 146.194.240 -534.093 -1.525 150.576.444 -1.598.461 148.977.983 
25 Flevoland 3,635.411 94.504.994 -336.291 -911 97.803.204 -1.003.243 96 799.961 

Totaal 296.659.245 3.879.386.110 -iS 036.302 -42.106 4.160.966.947 -45.090.000 4.115.876.947 







Bijlage 4a bij circulaire 2011-2000034308 

Uitleg totstandkoming budgetten HBVS 
De budgetverdelIng van het herijkte BVS (verder: HBVS) dat met ingang van 2012 wordt 

toegepast, komt in grote mate overeen met het huidige BVS (verder: BVS). Op basis van 
een werklastmeting is vastgesteld welke omgevingskenmerken deze werklast het best 
verklaren. Vervolgens is op basis van de scores van de individuele korpsen op elk van 
deze omgevingskenmerken en een formule voor elke werksoort het budget van deze 
korpsen vastgesteld. Evenals in het BVS dat tot en met 2011 wordt gehanteerd, is er een 
migratiepad voor elk korps berekend volgens welke het budget van elk korps van het 
huidige BVS-aandeel naar het nieuwe HBVS~aandeel migreert. 
De belangrijkste wijzigingen van het HBVS ten opzichte van het BVS zijn het niet langer 
jaarlijks actualiseren van de scores van elk korps op de verschillende 
omgevingskenmerken, en een gewijzigde verdeling van het budget over de 
hoofdwerksoorten en binnen de hoofdwerksoorten over de korpsen. 
In onderstaande alinea's volgt een beschrijving van de berekening van de algemene 
bijdrage van de korpsen volgens het HaVS. 

Totstandkoming van het macro-budget 
Op basis van informatie van vierentwintig regionale korpsen is onderzocht hoe deze 
korpsen het beschikbare algemene BVs-budget hebben ingezet op de werksoorten 
handhaving, opsporing. noodhulp, Intake & service, operationele ondersteuning en 
overhead & leiding (de zogenoemde netto-verhouding). Vervolgens zijn de budgetten van 
overhead & leiding en operationele ondersteuning toegerekend aan de vier 
(hoofd)werksoorten. Dit leidt tot de volgende (bruto) verhouding tussen de vÎer 
hoofdwerksootten: 

Tabel 1.1: Verdeelverhoudingen werksoorten 

} 265% 

171% 
122% 
79% 
122% 

241% 
100 0% 

410% 
317% 
163% 
11 0% 

1000% 

Tevens is onderzocht welke van de huidige specifieke budgetten in aanmerking zouden 
kunnen komen voor toevoeging aan het algemene BVS~budget. Belangrijke aspecten 
hierbij zijn het structurele karakter van het budget en de verantwoording van de 
bestedingen. Daarnaast zijn enkele bijzondere bijdragen toegevoegd aan het algemene 
budget. Het gaat hierbij onder meer om structurele intensiveringen uit het vorige 
regeerakkoord (bijvoorbeeld: de budgetten voor vergrijzing en voor wijkagenten). 
Aan het totale BV5-budget (som van de vier hoofdwerksoorten in het BVS) worden vier 
specifieke bijdragen toegevoegd. Het totaal van deze budgetten wordt verdeeld volgens 
de in tabel 1.1 beschreven (bruto-)verhouding. 
Nadi;lt op basis hiervan de basisbudgetten vOor de vier hoofdwerksoorten zijn bepaald, 
zijn aan de werksoort Handhaving en de werksoort Opsporing nog een aantal specifieke 
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budgetten toegevoegd. In de onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten 
worden toegevoegd aan de algemene bijdrage. 

Tabel 1.2: Aan algemeen budget toegevoegde specifieke bijdragen 

nlllli'él/5lb 
Totaal budget Algemeen 

Werksoort handhavlnCl 
Werksoort Opsporing 

~ ;'n"'" , 'iij"i"';'·' , 
«., ,',' 

Compensatie dalers 
Loon en prijsbijstelling over de 
compensatie 
Verarilzlno 
PrestatiebekostiQinCJ 
Accres 
Wiikaaenten 
R.eaionale informatieknooPPlInten 
Reolonale Inlichtinaendiensten 
Proaramma Intelliaençe 

PIIOV 

Forensisch assistenten 

Na toevoeging van de genoemde specifieke budgetten ontstaan de totale budgetten voor 
de vier hoofdwerksoorten. In bijlage 4b wordt per uitkeringsjaar aangegeven welke 
budgetten zijn toegevoegd aan de algemene biJdrage. 
De budgetten van de vier hoofdwerksoorten vormen het uitgangspunt van de verdeling 
over de 25 regionale politiekorpsen. 

Verdelïn~ van het budget over de regionale politiekorpsen. 
Bij de herijking van de onderlinge verdeelverhoudingen tussen de 25 regiokorpsen is 
uitgegaan van de relatieve werklast van een korps. Hierbij IS onder andere gekeken naar 
internetaallgif'ten, inkomende rechtshulpverzoeken en het aantal niet in Nederland 
woonachtige verdachten. De gemeten werklast is verklaard aan de hand van objectieve 
omgevingskenmerken. In onderstaande tabel zijn de verklarende omgevingskenmerken 
per werksoort weergegeven. 

Tabel 1.3: overZicht van de omgevingskenmerken die de hoogste verklaringskraçht 
hebben voor de gemeten werklast. 

Omgevingskenme..k Opsporing Handhaving Noodhulp Intake 
en 
service 

[nwoners ')! " "" Lx, ,>.". (, " ,.. "",:,·".I',·'\''''/·,id, 

Niet-westerse allochtonen ::;; 
Niet westerse allochtonen 12 "l( 

30 ir 
" 

ReQionaal kJantenpotentieel ;,I)(I;;Ü,I: Vil:' :;'11,'1I>:';1A'1 

Gezinnen met laaa inkomen 
OmqevinQsadressendichtheid '}i' 

HOrecavestiainaen 
0DDerviakte land 
Verhuismobiliteit 1',i 'HIH·, 

Grensaemeente Ic·.,),··' 

Krachtwiiken 
" 
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Op basis van formules en bovenstaande omgevingskenmerken zijn de nieuwe budgettaire
 
verhoudingen tussen de korpsen vastgesteld.
 
Bij de vaststelling van de werksoort handhaving worden twee componenten
 
onderscheiden. Enerzijds is een proactieve en preventieve vaste component ingebouwd.
 
Voor iedere gemeente is op basis van het aantal inwoners een genormeerd aantal
 
wijkagenten vastgesteld (één fte per 5.000 inwoners). Het budget wordt bepaald door
 
het aantal wijkagenten met de middensom handhaving te vermenigvuldigen. Anderzijds
 
is gekeken naar het aantal incidenten (aangiften, misdrijven, verkeersongevallen I e.d.).
 
Het resterende budget voor handhaving (na aftrek van het budget voor wijkagenten)
 
wordt verdeeld volgens de formules met omgevingskenmerken.
 
De werksoort Intake & Service bestaat tevens uit 2 componenten. Ten eerste is de
 
capaciteit berekend die nodig is voor het (binnen een bepaald dienstverleningsniveau)
 
opnemen en behandelen van de 0900-8844 telefoontjes. Het benodigde aantal ftels maal
 
de middensom voor Intake & Service leidt tot het budget voor de component telefonie.
 
Dit deelbudget is in mindering gebracht op het deelbudget voor Intake & Service. Het
 
resterende budget wordt verdeeld op basis van de formule met omgevingskenmerken,
 
De werksoorten Opsporing en Noodhulp kennen één component en worden verdeeld
 
volgens de betreffende formule met omgevingskenmerken.
 

Migratie BVS-HBVS 

Op basis van de bovenstaande aandelen komt een herverdeling van het algemeen budget 
van de Nederlandse Politie tot stand. Dit wijkt af van de korpsaandelen en -budgetten 
van het oude BV5. Ik heb ervoor gekozen om de korpsbudgetten geleidelijk naar de 
herijkte budgetten toe te laten groeien. De migratie naar het HBVS wordt beperkt door 
een maximale krimp van 1,5% voor de krimpkorpsen (korpsen met een lager HBVS
aandeel dan het BVS-aandeel). Het budget dat op deze wijze vrijvalt bij de krimpkorpsen 
wordt naar rato van hun aandeel in het totale groeibedrag verdeeld over de groeikorpsen 
(korpsen met een hoger HBVS-aandeel dan het BVS-aandeel). In bijlage 4c zijn de 
krimp- en groeikorpsen en de krimp- en groeibedragen per korps weergegeven. Deze 
tabellen laten zien dat de totale krimp en groei gelijk zijn. Ook laten de tabellen zien dat 
het korps Amsterdam-Amstelland het langste krimppad heeft (260/0/1,5%=19 jaar). Dit 
impliceert dat de groeikorpsen tevens na 19 jaar zijn uitgegroeid. 
De krimp- en groei bedragen van de korpsen Zijn vastgesteld op basis van de budgetten 
voor 2011 (uit de decembercirculaire 2010) en worden, tot een volgende herijking, niet 
gewijzigd. In bijlage 4d zijn de totale groei- en krimppaden van de korpsen 
weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de krimp- en groei bedragen zijn 
vastgesteld bij gelijkblijvend budget. De totale budgetten van de korpsen verschillen van 
jaar totj..,ar en kunnen nog wijzigen als gevolg van mutaties op het (macro- )budget. 
Tenslotte dient erop te worden gewezen dat de krimpbudgetten op het eerste blad van 
bIjlage 4d niet overeenkomen met de migratiebudgetten uit het budgettaire kader. Dit 
komt omdat in bijlage 4d wordt weergegeven hoeveel elk korps elk jaar krimpt ten 
opzichte van het voorgaande jaar, gerekend vanaf het 8VSRbudget. In het budgettaire 
kader is eerst het H8VS-budget berekend en wordt het nog te migreren budget daaraan 
toegevoegd bij een krimpkorps, respectievelijk daarvan afgetrokken bij een groeikorps. 
Dit nog te migreren budget neemt ieder jaar af met de migratiestap (max. 1,5% van het 
BVS-budget bij krimpkorpsen) van dat jaar. Deze migratiebedragen zijn tevens 
opgenomen In het tweede blad van bijlage 4d. 

Hieronder is in de vorm van een cijfervoorbeeld weergegeven hoe de overgang van het 
BVS-budget naar het HBVS-budget plaatsvindt voor een krimp- en een groeikorps. 
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Krlmpko.-ps (bed.-agen x c: 1) 

Groningen 8YS-budget 

2011 

H8VS-budget 

2011 

Krimpbedrag 

totaal 

Krimp In ~ BVS Overgangstermijn 

In aehele taren 

• • C - ij -1- b d"{aI.) 100% è = dil. 5% 

131.190.488 128.348503 2.841.986 2.17% 2 

Totaal 

krimpkorpsen 

2.028.789.253 1.808.223.026 220566.227 

Groningen Krimp 

In% 

Cumulatieve 

krlmDln% 

Krll'l1pbedrag 

I per taar 

Cumulatief 

krlmobedlïJu 

Resterend 

k,.lmobedrao 

Correctie 'P 
HBVS-buduet 

f-15%vana h I-c-/-h I,._/_j 

874.128 

0 

0 

2012 1,50% 1,50% -1.967.857 -1.967.857 -874.128 

2013 0,67% 2,17% -874.128 -2.841.986 0 

2014 0% 2,17% 0 -2.841.986 0 

Krlmobedrallen totaal 2012 2013 2014 

Per iaar 26.449.221 19.671.308 16.540.848 

Cumulatief 26,449.221 46.120.528 62.661.376 

Gro.ikorps (bedragen x C 1) 

Een groei korps groeit in enig jaar naar rato van de totale gmei van dat korps in de totale 
landelijke groei. 

Groeibedragen 

totaallandelltk 

20U 2013 2014 Gehele over-

I Qanqsperiode 

Per taar 26.449.221 19.671.308 16.540.848 

Cumulatief 26.449.221 46.120.529 62.661.376 220.566.227 

BVS-budoet 2:011 H8YS-budaet 2011 Groelbedraa totaal Groei In % BVS 

• b c = a -1- b d" (8/.1- 100% 

Zuld-IioUand Zuid 90.849.963 94.543.585 3.693.62.3 407% 

Totaal 

I oroelkorosen 

1 700.324.7131 1.920.891.008 220.566.227 

Zuid-Holland Zuid Groeibedrag 

()er hu,,. 

Cumulatief 

uroelbedrao 

Resterend 

. oroelbedraa 

Corr(u;tie op 

HBVS-budal!lt * 
2012 442.921 442.921 3.250.702 -3.250.702 

2013 329.418 772.339 2.921.284 -2.921.284 

2014 276.995 1.049.333 2.644.289 -2.644.289 

Tc)t..a' 

oroelkorDsen 

276.995 1.326.329 2.367.295 -2.367.295 

Toelichting: 
Het korps Zuid-Holland-Zuid groeit op basIs van het gefixeerde budget 2011 ove" de 
gehele overgangsperiode BVS-HBVS in totaal € 3.693.623, De landelijke groei bedraagt 
voorde gehele overgangsperiode € 220.566.227. Het aandeel van ZHZ in de groei 2012 
is derhalve: 3.693.623 f 220.566.227 X 26.449.221 ~ € 442.921. 

4 



HBV5-budnet 2012: 3.790.265.471 

Aandeel ZHZ: 96.060.898 

Correctie Of) bud[]et ZHZ 2012: -3_250.702 

Uit te keren HBVS-budQet ZHZ 2012: 92.810.196 

*) Geredeneerd vanuit de HBVS-positie voor 2012 moet het budget 2012 van Zuid
Holland-Zuid dus worden verlaagd met € 3.250.702 om op het budget uit te komen 
waarop ZHZ recht heeft. 

5 





2011 Bijlage 4b bij circulaire 2011-2000034308 AansllJ~tingstabel 

Aansluitlng BVS-HBVS-budget 2011 I.v.m. berekening groei- en krimpbedragen 

Decembercircul21lre 2010 2D11 
HandhClving algemeen 1.644.755.121 
Opsporing algemeen 832.353.287 
Noodl'1ulp 563.380.774 
Intake en Service 325.068.388 
Compensatie dalers 68.349.557 
Loon-/prijsbijstelling over compensatie 9.290.896 
Verg rijzingsbu<:!get 34.454.736 
Budget Prestatiebekostiging 2011 11.380.449 
subtotaal A 3.'89.033.207 

Toevoeging accres (Me 11, bijlage 3) 10.000.000 

Wijkagenten 34.687.997 
Regionale informatieknoopPuI1ten 10.172.440 
Regionale In!ichtingendiensten 8.986.086 
ProgrammCl InteHigence 2.331.787 
PVOV 42.136.643 
Forensische assistenten 31.765.873 

Totaa 3.729.114.03 

Maartcirculaire 2011 2Dl1 
3.589.033.2.07subtotaal A 

Toevoegina accres 10.000.000
 
Totaal Algemeen HBVS-budget
 ... ,99.033.207 

1.141.114.410 
Regionale Info.rmatieknooppunten 
Aandeel werksoort opsporing (31,71%) 

10.172.440 
Regionale Inlichtingendiensten 8.986.085 

2.331.787 
PVOV 
programma intelligence 

42.136.643 
forensische assistenten 31.765.673 

1.236.507.239Opsporing totaal 

1.476.780.455Aandeel werksoort han.cJl'1aving (41,03%) 
34.687.997wi'kanenten 

1.511.468.453Handhaving totaal 

586.109.035Aandeel werksoort noodhulp (J 5,29%) 

395.029.307Aan eel werksoort laS i JO,98%) 
.7 .033Totaa B 



Bijlage 4b bij circulaire 2011-2000034308 Aansluitingstabel 2012 

~
 
~
 

Decembercirculaire 201D 2012-
H2lndhaving algem-eer1 1.640.313.505 
Opsporing algemeen 830.234.552 
Noodhulp 661.476.782 
Intake en Service 324.169.605 
Compensatie dalers 67.934.1n 
Loon-jprijsbljstelling over compensa 9.105.794 
vergrijzingsbudget 38.290.899 
Budget Prestatiebekostiglno 2012 19.922.319 
subtotaal A 3.591.44B.72~ 

Wijka.genten 38.394.008 
Regionale informatieknooppunt-en 10.144.093 
Regionale Inlichtingendiensten 8.961.045 
Programma Intelligence 2.329.571 
PVOV 42.055.786 
Forensische assistenten 34.355.241 

subtotaal 3.727.698.471 

internationale rechtshulpcentra 3.653.41B 
GROTS 4.364.391 
Bovenregionale recherche 55.392.6B6 
AOE 20.975.988 
Intejligence versterking BR-en 521.824 
Parketpolitie 869.086 
NL Demonstraties 14.570.766 
Bewaken en Beveiligen landelijk 2.204.139 
Bewaken en Beveiligen regionaal 33.971.505 
eN 489.723 
FEe 1,063.399 
Zeehaven 32,293.0!38 
ASLel 26<180.931 
Bijdrage art. 3 onderhandelingsakko 34.973.351 
Inhouding LECD -42.105 
Inhouding Blauw -309.532 
Inhoudinä C2000 -45,090.000 
Totaal 3.913.781.131 

Maartcirculaire 2011 

) suototaa A 
Toevoeging accres 
Totaa A gemeen HBV5-budget 

Aandeel werksoort handllaving (41,03%) 
wi 'kaaenten 
Handhaving totaal 

Aandeel werksoort opsporing (31,71%) 
Regionale Informatieknooppunten 
Regionale InJic-hting-endi-ensten 
programma Intelilgence 
PVOV 
forensische assistenten 
Opsporing totaal 

Aandeel werksoolt noodhulp (16,29%) 

Aandeel werksoort 1&5 10,$18% 
5ubtotaa UV.:. 

• Internationale rechtshu~pcentra

• GROTS

• Bovenregionale recherctle 

• AOE

• rntelligence versterking BR-en 

• Parketpolitie

• Nl Demonstraties 

• Bewaken en Beveiligen landelijk 

• Bewaken en Beveiligen regionaal 

• CIV

• FEe 
• Zeenaven 

• AsJel 

• Bijdrage art. 3 onderhande~ingsa"=koord 

• Inhouding LEeD 

• Inhouding Blauw 

• Inhouding C2000 
Bijdrage arti~el 3 aspiranten 
Biidrace artikel 3 sterkte 
Totaa 

2012 
3.591.448.72f 

62.567.000 
3,654.015,72< 

1,499.341.267 
38.3514.006 

1.537.735.275 

1.15B.547.244 
10.144.093 

8.961.045 
2.329.571 

42.065.785 
34.355.241 

1.256.402.980 

595.053:037 

401.064>179 
j. 9u.255,471 

3.553.418 
4.364391 

55.392.686 
20.975,9813 

52.1,824 
869,086 

14.570]66 
2.204.139 

33.971.506 
489,723 

1.063,)99 
32.293,0813 
26.180,931 
34.973.351 

-42.106 
-309.532 

-45.090.000 
164.805.741 

103.54 L.8!i 
4.244.695.75 



••

Bijlage 4b bij circulair-e 2011-2000034308 Aansluitingstabel 2013 

Cecember-eircLllaire 2010 2013 
Handt1aving 1.637.5~4.260 
Opsporing 828.963313 
Noodt1ulp 660,395.014 
Intake en- SelVlce 323.65~L670 
Compen:;at~e dalers 67.932.740 
L-fp- compenSéltie 9 ..021.186 
Vergrijzing 38.246,243 
Budget PBK 2013 19.922.319 
subtotaal A 3.58:..793,744 

Wijkagenten 38.354.134 
Regional-e Jnformatleknooppunten 10.127.934 
Regjonale Inlichtingendiensten 8.946.770 
Programma Intelligence 2.326.00S 
PVQV 42.025.549 
Forensisch assi5t-enten 34.324.198 

subtotaal 3,721.898.337 

Internationale rechtshulp 3,647.829 
GROTS 4.357.715 
Bovenregionale recherche 55.307.952 
AOE 20.943.901 
Intelligence versterking BR-en 521.026 
Parketpolitie 867.678 
NL Demonstraties 14.545.188 
Bewak:en en Beveiligen landelijk 2.200.421 
Bewaken en Beveiligen regionaal 33.914.20l 
ClV 488:942 
FEC 1.061.703 
Zeehaven 32.239.436 
Asiel 25.585.-832 
Bijdrage art. 3 onderhandellngsakk:o 14.963.698 
Int10uding LEeD -42.106 
Int10uding C2000 -45.090.000 
ota. .887.412.755 

~
 
~
 

••
 
•
 

• 
• 

• 

MaartcJrcul21lre 2Dl1 2013 
subtotaal A 
Toevoeging accres 

3.585.793.744 
72.943.000 

Totaal Algemeen HBVS-budget 

Aandeel werksoort handhaving (41,03%) 
wiikaoel1ten 

3.658.736.744 

1.501.:278.428 
38.354.134 

Handhaving totaal 1.539.532.562 

Aandeel werksoort opsporing (31,71%} 1.160.044.096 
Regionale Informatieknooppunten 10.127.934 
Regionale Inlict1tingendiensten 8.946.770 
programma intelligence 2.326.008 
PVOV 42.025.549 
rorenslsche assistenten 34.32.4.1913 
OpsporIng totaal 1.257.794.554 

Aandeel werksoort noodhulp (16~29%) 

Aandeel werksoort 1&5 (10,98%) 

595.831.863 

401.582.358 
8ubt(ltaal H8VS 3.794.841.337 

Internationale rechtshulp 3.647.829 
GROTS 4.357.715 
8ovenregionale recherche 55,307.952 
AOE 20,943.901 
lntelligence versterking eR-en 521.026 
PilrketpoHtie 867.678 
NL Demonstraties 14.546.188 
BewakeI1 en Beveiligen landelijk 2.200.421 
Bewaken en Beveiligen regionaal 33.914.202 
CIV 488.942 
FEC 1.061.703 
Zeehaven 32.239.436 
Asiel ;25.585.832 
BIJdrage art. 3 oI1derhandelingsakkoord 14.963.698 
rnhOLJding LEeD -42.106 
InhOLJding C2000 -45.090.000 
Bijdrage artikel 3 aspiranten 1133.203.539 
Bijdrage artikel 3 sterkte 
correctie werklast 

65.023.17J 

Totaal ~4.209.3 .8D8 



2014 Bijlag-e 4b bij circulalre 2-011-:2000034308 AansJuitingstabel 

Decembercirculaire 2010 2Q14 
Hancha ....jng 1.635.803.899 
Opsporing 828.100.659 
NoodhLJlp 659.638.565 
Intake en Service 323.306.941 
Compensatie dalers 67.932.740 
L-jp- compensatie 8.936.163 
Vergrijzing 38.204.009 
Budget PBK 2014 19.922.319 
subtotaal A 3.:.81.845.395 

Wijkagenten 38.310.172 
Regionale Informatleknooppunten 10.117.392 
Regionale Inlichtingendiensten 8.937.458 
Programma Intelli.gence 2,323.587 
PVOV 41,980.566 
Forens'lsch assistenten 34.288.854 

subtotaal 3.717.803.434 

Internat~onale rechtshulp 3.644.032 
GROTS 4.353.179 
Bovenre~"lonale recherche 55.250.386 
AOE 20.922.102 
Intelligence versterking SR-en 520.483 
Parketpolitie 865.698 
NL Demonstraties 14.5:29.749 
Bewaken en Beveiligen landelijk 2.197.934 
Bewaken en Beveiligen regionaal 33.875.877 
CIV 488.401 
FEe 1.060,529 
Zeehaven 32.203,783 
Asiel 25.475,280 
Bijdrage art. 30nclerl1andelingsakko -20.036,302 
Inhouding LECD -42,105 
Inhouding C2000 -45.090.000 
Totaa # ##### 

~
 
~
 

•

••
•
 
•
•
 

•
•
 
•
 

M21artcirc:ulalre 2011 2014 
subtotaal A 
Toevo~ino accres 

3.581.845.395 
83.3J9.000 

Totaal Algemeen HBVs·t:tudget 

Aandeel werksoort handhaving (41,03%) 
wiikaaenten 

3.655.164.395 

1.503.915.866 
38.310.172 

Handhaving totaal 1.542,226.039 

Aandeel werksoort opsporing (31,71%) 1.152:.082,055 
Regionale InformatieknooPPullten 10.117,392 
Regionale Inlichtingendiensten 8.937.458 
programma Illtelligence 2.323,587 
PVOV 41.980,566 
forensische assistenten 34.288.864 
Opsporing totit..} 1.259.729.922 

AlIndeelweriaootf noodhulp (16~29%) 

Aandeel werksoort las (.10,98%) 

596.878.618 

402.287.855 
subtotaal HBV5 3.801.122.434 

Internationale rec-tltshulp 3.644.03:2 
GROTS 4.353.179 
Bovenregionale rectlerche 55.250.386 
AOE 20.922.102 
lntelligence versterking BR·en 520.483 
parketpo~itJe 866.698 
NL Demonstraties 14.529.749 
Bewaken en Beveiligen landelijk 2,197.934 
Bewaken en Bevemgen regionaal 33,875.877 
elV 488.401 
FEC 1.060.529 
Zeehaven 32.203.783 
Asiel 25.475.280 
Bijdrage art, 30nderhandelingsakkoord -20.036.302 
Inhouding LEeD -42.106 
IllhOl,Jding C2000 ·45.090.000 
Bijdrage artikel 3 aspiranten 179.37J.351 

Bijdrage artikel 3 sterkte 49.933.686 
correctie werKlast 2.511.056.... 4.:1.63.158.554 



Bijlage 40 bij circulaire 2011-2000034308 Aansluitingstabel 2D1S 

Decemberclrcula;re 201C1 2014 
Handhaving 1.635.803.899 
Opsporing 828.100.659 
Noodhulp 659.638.665 
Intake en Service 323.306.941 
Compensatie dalers 67.932.740 
l-/p- compensatie EL936.153 
Vergrijzing 38.2.04.009 
Budget PBK 2015 44.199.000 
subtotaal A 3,606.122.076 

Wijkagenten 38.310.172 
Regionale informatieknooppunten 10.117.392 
Regionale Inlichtingendjensten 8.937.458 
Programma Intelligence 2.323.587 
PVOV 41.980.566 
Forensisch assistenten 34.288.864 

subtotaal 3.742.080,11: 

Internationale rechtshulp 3.644,032 
GROTS 4.353,179 
Bovenregionale rechen:he 55.250,386 
AOE 20.922,102 
Intelligence versterking BR·en 520,483 
parketpolitie 866,698 
NL Demonstraties 14.529.749 
Bewaken en BevellJgen landelijk 2.197,934 
Bewaken en BeY'eilJgen regionaal 33.875,877 
eIV 488,401 
FEe 1.060.529 
Zeehaven 32.203.783 
Asiel 25.475.280 
Bijdrage art. 3 onderhandellngsakko -15.036.302 
Inhouding LEeD -42.106 
Inhouding C2000 ·45.090.000 
olo. 3.877.300.142 

~
 
~
 

• 
• 

• 

• 

•• 

Maartcirculain 2011 ,2,Q15 
subtotaal A 
ToeY'oeging accres 

3.606.122.076 
93.695.000 

Totaal Aigeme.en H8VS-budget 

Aan~:~l werksoort handhaving (41,03%) 
wrka enten 

3.•99.817.076 

1.518.134.797 
38.310,172 

Handhaving totaal 1.556.444.969 

Aandeel werksoort opsporing (31,71 %) 1.173.069.082 
Regionale Informatieknooppunt-en 10.117,392 
Regionale Inlicl1tingendiensten 8:937,458 
programma ~ntellîgence 2.323587 
PVOV 41:980.566 
forensiscl1e assistenten 34.288,864 
Opsporing WUilt 1.270.716.949 

Aandeel werksoort noodhulp (.16,29%) 

Aandeel werksoort laS 10,518%) 

602.521.869 

406.091.328 
subtotaal HBYS j.835.775.115 

Internationale rechtshlJlp 3.644.032 
GROTS 4.353.179 
BOY'enregionale recl1erche 55.250.386 
AOE 20.922.ID2 
Intelligence Y'ersterking BR-en 520.483 
parketpolitie 866.698 
Nl Demonstraties 14.529.749 
Bewaken en Beveiligen landelijk 2.197.934 
Bewaken en Beveiligen regionaal 33.875.877 
CIV 488.401 
FEe 1.060.529 
Zeehaven 32.203.783 
Asiel 25.475.280 
Bijdrage art, 30nderhandelingsakkoord -15.036302 
Inhouding LEeD -42.106 
Inl10lJding C2000 ·45.090.000 
Bijdrage artikel 3 aspiranten 126.746,090 
8ijdrage artikel :3 sterkte 14.400,441 
correctie werklast 3.735,274 
Totaal 4.115.876.947 





Bijlage 4c bij circulaire 2011~2000034308 

Groei- en krimpkorpsen en totale groei- en krimpbedragen 

Krimpl,(orpsef1 

GroninQen 

Krimp 101;;li.'Il (in 
budget) 

( 2.841.986 

Krimp lot;~llIl 

(In 0/0) 

217% 
Utrecht 
Kennemerland 
Amsterdam Amstelland 
Gaoi en Vechtstreek 

C gz.545 
C 9.920.268 

C 128.100.959 
C 4.000.612 

003% 
854% 

2791% 
776% 

Haa landen 
Holl.ands Midden 
Rotterdam-Rj'nmond 

( 51.369.118 
( 2.070.081 
C 8.034.220 

15 27% 

143'% 
209% 

Umbur -Zuid 
Totaal 

C 14.136.438 
C 220.566.227 

1013% 

Groeikorpsen Groei totaal (In 
b ...dget) 

Groei totaal 
(In 0/0) 

Frvslän 
Drenthe 

C 19.649.114 
C 18.030.536 

1775% 
23 34'Vo 

IJsselland ( 17.688.569 2052% 
Twente (: 19.466.796 1697% 
Noord- en Oo5t-Gelderland ( 24.359.559 1893% 
Gelderland-Midden t:: 9.554.913 762% 
Gelderland-luid C 14.449.120 1587% 
Noord -Holland-Noord 
Zaanstreek-Waterland 

( 12.215.238 
( 6.495.399 

1118% 
1054% 

Zeeland 
Zuid-Holland-Zuid 

C 5.577.717 
C 3.693.623 

920% 
407% 

Midden en West-8rabant C 18.294.588 894% 
Brabant Noord C 13.021.298 1205% 
Brabant-Zuidoost ( 10.349.961 717% 
limbur Noord {: 12.226.277 1344% 
Flevoland (. 14.493.420 17 00% 
Totaal C 220.566.227 





Bijlage 4d bij örculaire 2011-2000034308 p!lgiml1 

Migratiepaden groei- en krimpkorpsen op basis van BVS-budget 2011 

1 

13 "
 
15"
 
17 
24 
"
 

" 

3 
4 
5 
6
7 
8 
10 
11 
16 
19 

21 

" "
 "
 

roningen 131.190.488 -1.967.85 -874.12:8 0 0 0 0• utrectlt 255.115.995 -9<l.S;45 0 • • 0 • • • 0 
.Kenllemerland lUi.129.491 -1.741.942 '1.741.'342 '1.741.9012 ·1.210.556 0 • • • •Amsterdam-Amstell.a.nd 4513.9701.380 -6.1'184 ..616 -5.81'14.516 '6.884.616 -15.864.1)16 -5.1384.516 -6.834.515 -1).864.616 -6,8134,616 ~4.177.876 
Gooi en Vecl'1tstree-k 51.548.314 -n3.225 -773.225 -773.225 -134.488 0 • • D •H2I.aQlanden 336.S01.474 -5.047.522 ·5,047.522 -5.047.522 -5.047.512 -5.047.522 -S.1J47.S22 -893.1397 • 0 
HollêlOds Midden 144.566.9915 -1.070.0el • • • • 0 • • 0 
Rottl!!rdam-RijnmOrld 3E1S.192.S86 -5.777.889 ·2.<lS6.332 0 • • 0 • • 0 
Umb-LlrQ-Zuid 139.S69.5<l13 -1.093.5<13 ·2:.093.S43 -2.093.5013 -l.093.543 -1.575.181 0 • • D 
Totaal kri;mpkorpsen 2.028.711'.253 -26.449.221 -19.671.30. _16.540.848 -15.370.725 -13.507.319 -U.932.138 -7.778.51.1 ·6.884.616 -4.177.876 

:2.356.~~~ 1.~~~,41 1,473.539 1.369.299 1.21J3.2913 1.'1)62.973 ~:~.94 5~:.~1 372,1-136 
2.162.134 1.608.062 1.352.158 1.256.504 1.104.177 975,412 635.867 561.794 341,527 
2.121.126 1.577.564 1.326.:513 1.232.613 1.083.235 956.912 1523.807 55:.2.120 335.050 
:2 .334 .3-63 1.735.156 1.459.1367 1.356-594 1.192.133 1.053,110 586-.518 607.-6:.24 36E1.132 
2.921.091 1.172.528 1.-B26.796 l.69'7.565 1.491.7613 1.317,803 1359.070 760.3-47 451.0411 
1.145.778 1352.160 7U;.5-48 655.859 565.135 5k6.899 336,955 2913.141 1B0.985 
1.732.668 1.288.652 1.083.578 1.1J06924 884.11501 781,665 509.564 451.006 273.589 
1.464.791 1.089.422 !lUi.053 BS USO 748.052 660.S17 43-0.784 38U79 231.376 

778.896 579.295 487.107 452,649 397.774 35UE!7 229,067 202.743 12:3.033 
442.921 319.4IEl 276.995 257.400 22:6.195 Hl9.817 nO.26D 115.190 69,953 
788.768 586.637 493.280 45-8.385 402.815 355,840 23L97D 205.313 124.591 

2.193.797 
1.561.450 

1.6;>1.612 
1.161.311 

1.]71.960 
976.502 

1.274.905 
907.423 

1.120.34!! 
797.415 

9!!9,696 
704.423 

645.179 
459.2.11 

571.036 
406.439 

346,529 
246,544 

1.241.117 923.056 776.171 721.264 633.El24 559,910 365.003 313.-057 I5l6.045 
1.466.115 
1.7:37.980 

1.090.407 
1.29U.OJ 

916.1381 
1.086.900 

852.020 
1.010.011 

748.729 
887.567 

661,414 
784,061 

431,173 
511.127 

381.623 
452.3139 

231,585 
174,529 

26.449.221 19.671.3-08 16.54O.1!148 15.370.725 13.507.319 11.932.138 1.776.512 6.884.616 4.117.876 

'lrnl) 0 " 

rOlill or un
 
rysl"n
 

D~nthl!! 

U!i5e~l"nd 

TWl!!nte 
Noord- en Om;:t·Gelderland 
Gelderl2lnd·Midden 
Gelderl"od·ZLlid 
Noord-Holland- Noord 
la" rlstr@ek;·Wateriand 
Zuid-Holland-2LJld 
Zl!!el.and 
Midden· en WI!!5t-Br"bant 
Brabant·Noord 
Brab.ant-Zuidoost 
UmbLlrg-Noon:l 
Flevoland 
Totllilll roeikorpnlll 

1.11 IU 

u. •lil 
110.717.7:.lS 

77.247.40B 
116.194.842 

114.743.203 
128.583, 194 
12S.:nS,897 
91.046,245 

109.302,3-60 
61.645.655 
90.845Ul-63 
71.465.950 

204.705,6Ell 
107.939.344 
144.257,877 
90-.947.058 
85.2:51.3-59 

1.100.324.1-81 

~~~.~~I'I. 
265.023.449 
106.20i.2<lJ 
330.673.421 
47.547.702 

285.132.355 
14<l.4915.915 
371.1513.3157 
125,433.090 

1.808.223.026 

130.366,84-13 
95.277.944 

103.883,411 
1)4.209,999 
IS3.042,853 
134,870,810 
105,495,365 
121,517.597 
6fl.141,054 
94.543.585 
78.043,677 

223,001.255 
120.95D,642. 
154.617,838 
103.173.336 
95:1.744,779 

1.920.691.008 

I 3.729.114.0331OTotaill allil korpsen I 3.72lU14.0331 



pagina 2Bijlage 4d bij circulaire 2011-2000034308 

Migratiebedragen HBVS 2012-2015 

rlmp orpsen ~ ~1 Groningen 874.128 0 0 
9 Utrecht 0 0 0 0 
12 Kennemerlarld 8.178.325 6.436.383 4.694.441 2,952.498 
13 Amsterdam-Amstelland 121.216.343 114.331.728 107.447.112 1<JO.562.496 
14 Gooi en Vechtstreek 3.227.387 2.454.162 1.680.937 907.713 
15 Haaglanden 46.321.595 41.274.074 36.226.551 31.179,029 
16 Hollands Midden 0 0 0 0 
17 Rotterdam-Rijnmond 2.256.332 0 0 0 
24 Limbura-Zuld 12.042.895 9.949.352 7,855.809 5.762.267 

totaal krimpkorpsen 194.117.006 174.445.699 157.904.851 141.364.003 

::::;:~roel orpsen 
2 Fryslan -17.292.888 -15.540.473 -14.056.933 -12.59~ 
3 Drenthe -15.868.403 -14.260.340 -12.908.183 -11.556.025 
4 IJssel land -15.567.443 -13.989.879 -12.663.366 -11.336.853 
5 Twente -17.132.433 -15.396.277 -13.936.411 -12.476.544 
6 Noord- en Oost-Gelderlan -21.438.568 -19.266.040 -17.439.244 -15.612.449 
7 GeJderland-Midden -8.409.135 -7.556.975 -5.840.427 -5.123.878 
8 Gelderland-Zuid -12.716.452 -11.427.800 -10.344.222 -9.260.645 
10 Noord-Holland-Noord -10.750.446 -9.661.024 -8.744.971 -7.828.918 
11 Zaanstreek-Waterland -5.716.503 -5.137207 -4.650.100 -4.162.993 
18 ZlJid-HolJand-ZlJid -3.250.702 -2.921.284 -2.644,289 -2.367.295 
19 Zeeland -5.788.949 -5.202.312 -4.709,032 -4.215.751 
20 M'ldden- en West-Brabant -16.100.790 -14.469.179 -13.097.219 -11.725.259 
21 Brabant-Noord -11.459.848 -10.298.537 -9.322.035 -8.345.533 
22 Brabant-Zuidoost -9.108.844 -8.185.778 -7.409.607 -6.633.436 
23 
25 

Limburg-Noord 
Flevoland 

-10 760.162 
-12.755.440 

-9.669.756 
-11.462.837 

-8.752.874 
-10.375.937 

-7.835.993 
-9.289.037 

totaal groeikcrpsen -194.117.006 -174.445.699 -157.904.851 ~141.364.003 
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Bijlage 4e bij circulaire 2011-2000034308 

Progl10M:S groel- en daalpadl'ln 
Operationele sterkte 

1 Groningen 
2 F;Y$làn 1.318 
3 Drenthe 1.011 
4 iJsseUand 1.221 
5 Twente 1.397 
6 Noord- en Oost-Gelderland 1.538 
7 Gelderland-Midden 1.490 
8 Gelder1:;....d-Zi,.Jid 1.141 
9 Utrecht 3.143 

10 Noord-Holland-Noord 1.268 
11 766 
12 Kennemerland 1,436 
13 Amsterdam-Amstelland 5.349 
14 GOOi e'" Vech~t~eek 571 
15 l1aaglandér'l 4.518 
16 Hollands Midden 1.769 
17 RoUerdam-Rljnmond 4.976 
10 ZuId-Holland-Zuid 1.138 
19 Zeeland B02 
20 2.520 
21 Braba..,t-NOOrd 1.305 
22 8rabant-Zuld-Oost 1.891 
23 Limburg-Noord 1.104 
24 LimburgrZuid 1.667 
25 Flevoland 1.038 
26 KLPD ~:::i.l07

Totaa 

As 

1 Groningen 
2 Fryslàn 
3 Dr@nthe 
4 IJsselland 
5 Twente 
6 Noord- en Oost-Gelderland 
7 Gelderland-Midden 
8 Gelderland-Zuid 
gUtrecht 

Noord-Holl<lnd-Noord10 
ZlIanstreek-WlIter1l1nd11 

12 Kennemerland 
Amsterdam-Amstelland13 

14 Gooi en Vechtstreek 
15 Haaglanden 

Hollands Middl;'n 16 
Rotterdam- Rijnmond L7 
Zuid-Holland-Zuid18 

19 Zeeland 
20 
21 Brabant-Noord 

Brabant-Zuid-Oost22 
Limburg-Noord23 
Limburg-Zuid 

25 Flevoland 
26 KLPO 

24 

_as _eratlone e ste on 

Zaanstreek-Waterland 

Midden- en West-Brabant 

ranten 
tot.i1lal ~et' 1aar ~er kQi'Il'~) 

Midden- en West-Brabant 

~=g47
 

.!!!::::E!!
 

2010 
121 
131 

9B 
93 

123 
129 
181 
137 
421 
124 
123 
213 
735 

72 
669 
203 
336 
116 

35 
277 
11B 
lOl 
104 
101 
69 

286 

1 
1.546 1 4~ ~ ,. 7 ~ 1. 7 
1.324 1.343 1.363 1.382 
1.017 1.000 991 986 
1.232 1.248 1.259 1.270 
1.383 1.376 1.377 1.369 
1.547 1.566 1.586 1.606 
1.520 1.512 1.509 1.508 
1.127 1.130 1.126 1.123 
3.135 3.145 3.154 3.163 
1.275 1.293 1.310 1.326 

755 747 739 730 
1.409 1,400 1.383 1.369 
5.306 5.314 5.288 5.268 

569 571 573 575 
4.464 4.417 4.377 4.371 
1.723 1.694 1.674 1.656 
4.923 4.917 4.910 4_905 
1.107 1.097 1.089 1.077 

007 B25 843 860 
2.497 2.492 2.483 2.477 
I.l90 1.303 1.312 1.320 
1.868 1.873 1.875 1.878 
1.103 1.109 1.115 1.1l1 
1.651 1.650 1.652 1.654 
1.035::!i:.lO? 1.038 

4.l.O2 
. 

1.044 

~ . 5 

1.065 
4.090 

4. 

2013 2014 2015 
102 15B 236 
191 160 2>3 
75 94 140 

169 210 207 
163 125 160 
>33 239 274 
109 108 182 
122 134 164 
259 2B3 382 
163 182 225 
00 59 79 

162 116 165 
412 307 431 

81 82 93 
263 25B 348 
131 132 193 
523 583 692 

9B 61 85 
135 142 170 
292 288 333 
145 144 194 
234 23B 2B5 
144 130 151 
196 132 1B4 
117 99 165 
150 155 170 . 1 4. 

1-:275 
1.019 
1.212 
1.397 
1.504 
1.506 
1.146 
3.123 
1.241 

777 
1.446 
5.379 

567 
4.570 
1.758 
4.936 
1.132 

770 
2.517 
I.l60 
1.867 
1.093 
1.647 

946 

2011 
93 

139 
93 
B4 

157 
149 
193 
120 
334 
14B 

88 
189 
556 
69 

466 
1B2 
299 
124 

74 
267 
144 
1B2 
115 
157 

95 

2012 
81 

149 
B7 

115 
162 
162 
192 
lOB 
261 
155 
60 

164 
446 

63 
353 
126 
319 

98 
92 

251 
122 
163 
11B 
157 
113 

NB, Als gevolg van afrondln9 van de getallen Kunnen bovenstaande cIJf~r!: let!: atwlJke... va ... de hoofdtekst van de clrcul ..lre. 









Bijlage 5 bij circulaire 2011·2000034308 Begrotingswijziging Blad 1 

z;"'~f01:U1' .0' .'2D:I:::I:',~... 9iJll ... ' . ,·z -s '"'''~';~''' .. ..- """"",, z·",. "'"Ä~-~'li!II!7C:'Ji;"~.2',i'~. 

;; 
'1 

Ingediende 
begrotin!il 2DU 

Aanpassing baten 
maart 

clrculajre 

Extra personeels
kosten 

Aanpass[ng 
dienstwapen 

Met Ve"J overeen 
gekomen 
mutaties 

Herziene 
begroting 2011 

Blidraaen 
RJjksbijdragen eZK 
Rijksbijdragen overige departementen 
Overige bljdrage/1 [o,a. gemeentenl 
Totai!ll blidraqen 

" .' .' r .-, - ,-,1-" _,,', ,'2 --" ,-, ,Cf"" ",'3 '< 'C - • 4 

~ 
:T 

t 

!: 
.:.1:;... 

Exploitatiekolilten 
Personeel 
Rente 
Opleiding -en vorming 
Huisvesting 
Vervoer 
Verbindingen en automatisering 
Geweldmjddelen en uitrusting 
Operationeel 
Beheer 
Overige 
Totaal exploitatiekosten 

1__I1i1lt._lé_llfn, ;;: - :;;" B I z· ft'" 
, 

t 

~: 

'" 

ç 

."i_ 

",i' -d' 

-
,,/, 'C, '6

Buitengewone lasten 
Buitel'lgewcne baten

1§_,,,,......llOot] "j' './ 

'" 
", -"0"" -"f -;;e i;z_ [-T t t, -z t fu {-'i" --E:L ". ?:,+I ~- '" ~it 'i:- ~'" ,[ - "" 

S;, F 

:;~ 
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Bijlage 5 bij cIrculaire 2011-2000034308 Begrotingswijziging Blad 2 

If:'i~ ~~; i ,P; f: ~ ~ ~~ i; :f ~ ~liH H§ :~'Im:mll:i"tî 
2D!!__ I :1012 I 2013 

Exploitatieresultaten oorspronkelijke begrc-tlng 
No. 

2014 2015 

,~ 
201-6 

1 Aanpassing baten maartcirc:ulaire 

2 Aanpasslng personeelskosten 

3 Aanpassing dienstwapen 

tÎéi21~ ~~raili,~~ ""Jp';;&i~;;; " " ;; I' .?~~ ~; :'; ~ri::, :',~;;.'.I;;?: :; ,. Ww ~ .i;;; ;;' ':J ~ ~:::,;~ H;: ~ '" ;~ 

IMet Ven] overeengekomen mlJtaties: 

!aJ-il~,yiiito~~~~~~ :~ 5-9 ffi:~:l :-;~ ~~; ~;, ittl-f~ ~±~ -); -1r~: "t~: -_~_ :;: j;; 11~[bt ::: :j~-:~ ~+~~: si -'"' >~ f. ;- _z:-ll1E~ :: 

~~~ ',' , ; ;:; :i ;; ;;~: .: 'nd ~ :' : l.:n~~;;; ;~;;:;;;1; ;;'1' U ':I::;~;, ;;:: d .. ::; ,~ ~H ~ E; ~:; 

No. Aan a"ln baten 
Baten junicirculaire 2010 
Baten maartcirculaire 2011 

2011 2012 2013 2014 2015 20115 

1 Aan assin baten m.aartcirc:ulaire 



Bijlage 5 bij circulaire 2011-2000034308 Begrotingswljziging Blad 3 

}~.;~ t %~~ :S~~~~jr!Q'[~tr~J~~ll~+iJ$t~n: .~.·n::. ~~ ~ f '. :;;; i ,::-:~ 
Jaarrekening Prognose Begroting Mee arenram n, 

2009 2010 2011 2012 20 15 1 

.,.;.' d __ , ••_.tie'qiJ., _ , ,;','Y",
~",_!'O!!I_~. ,.._!llI-, ' , -,.-..-.

"" ,-, .> ~".~. ". ",-' ,.. . .. ,. . ..~ ._. 
Regulier person@el 
Aspjranten 
Overall-sterkte 

Operationele sterkte [exdusief êspiranten] 
~ranten 
-0:ratliieistiJê3ifidUsièf äs@ranUril, "., ·'.;:.·1.· ••••. "'"" ~'" Ä F' ",
Niet·ooerationele sterkte 
Overafl·ster/de 

~~doOrY~ ':~::.: .. _ 

c,attoneje sterkte eXclUSief. aspiranter1 .... J.,.,.'.Aspiranten 
otiEfa't1oik!leStAiîdEsiëf:aprantèn: :jC;"" '. -';:; 
Niet-operationele sterkte 

• ,;;< .•- h , 4 "'• % 

Overal/-sterkte 

d ~{;;y~. Y;Y·.Y;yY;I;y""CY'-:1. '/ 3i;:3l fd s2 

~""!I ::~ c: ~: i- ie .:.:,:. ; : c; c~'i;: : : .::: :: ~: : :; :;;: - .: ,:,;.::::: ': 'i: ." ': .: ': .:. :: :::'. . Y:: :~.::; ': :. 1 
i::at"~:le ,'e:kte exclesi:' aspicanten ~ 1 ~ ~ ~ ~ - -I j i  - I  - r - i - i - - I -
As pJri:mten ..a_" Stëi1<ïii lJ1ê!û@§Ol'ÎiPte0 , 
Niet ooerationele sterkte 

IOveral/-sterkte 

'c ': :: -, ~I' '.,:' I;:' .' j~~~~!!~1~~rJ,;::~::~:~:'-~' ;; -:-~~:~~~:~ç:;-;;- ~ ~ - ;;·'1t-~::~: .::, ;=~::tEf: :;::tt~:±~:~ :~::F'? TC'~; 

Aanpélssing cohOrt 2012 
Aanpélssing cohOrt 2013 

I 
Aan~élSSing cohOrt 2014 
Aanpassing cohort 2015 
AanpassinQ cohort 2016 
I:cQfrijilitië ge:ïiiénste?a; .' C' '" --"~I "-~ '" '" , 



Bijlage 5 bij circulaire 2011-2000034308 Begrotingswijziging Blad 4 

Aanpassing cohort 2011 
Aanpassing cohOrt 2012 
Aanpassing cohort 2-013 
Aanpassing cohOrt 2014 
Aanpassing cohort 2015 

Aanpassing cohort 2016 I ~ I ;f I t ~ ~ IcumuJaUa7Qrlpaiijiiäi!1i : c2;f:~::< i~ S '"~ ~~; ~ ':!' :" < < "" '2 E'!i ;:>1' '1' '" '2 ;, .:>0 49, c;;'-0; ;_~ ,Co zE""'>-"'" :"<;7 ;7::: ::; "' ",,", :>: :"; -~- "j iE 
Kosten aspiranten per jaar: C 40,000 

Extra kosten fJperationeJe sterkte: C 60<000 

2009 I 2010 I 2011 I 2D12 2D13 I 2014 I 2015 

;: );:1;- ~~ r;'; t:~;'~.~ H:,U1~~cr:1'i!t~1~PJ:~~û'rrWm'H .~;;;; gi " 
Jaarrekening Pn;Jgn05e Begroting Mee arenram n 

2016 

-p 
., 







Bijlage 6 bij circulaire 2011-2000034308 

BGkQ'tiglng artikel 3 bijdragen en aspiranten 

Artikel 3 bijdragen om de sterkte betaalbaar te krijgen 
De beschikbare middelen die in het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld worden ingezet 

om de totale sterkte van een korps in de periode 2011-2015 betaalbaar te houden Daarbij 

wordt de volgende systematiek gehanteerd: 

Voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2015 wordt een initieel beschikbaar bedrag per 

fie bepaald. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het totale beschikbare politiebudget 

en de totale sterkte voor dat jaar zoals bepaald door het Expertisecenb"iJm 
personeelsvoorziening. Het beschikbare bedrag per fte neemt in de periode 2011·2015 

geleidelijk af als gevolg van kostenbesparingen die de korpsen realiseren. 

De prognose van de sterkteontwikkellng naar een operationele sterkte van 45.410 voor de 

regionale politiekorpsen en 4.090 voor het KlPD in 2015 en een geleidelijke daling van de 
niet operationele sterkte naar 14,1% van de totale sterkte voor ieder korps in 2020 maakt 
zichtbaar welke sterkte (zonder aspiranten) ieder korps ultimo ieder jaar heeft. Door dit aantal 

te vermenigvuldigen met het initieel beschikbare bedrag per fte wordt duidelijk hoeveel geld 

een kOrpS ieder jaar nodig heeft om die sterkte te betalen. 

Als een korps in enig jaar aan algemene en bijzondere bijdragen minder geld ontvangt dan 

dat nodig is voor de feitelijke sterkte volgens de prognose van de sterkteontwikKeling, dan 
wordt het tekort als artikel 3 bijdrage vanuit de beschikbare middelen vanuit het 

Regeerakkoord toegevoegd. Op deze wijze wordt de feitelijke sterkte steeds betaalbaar 

gehouden. De prognose van de sterkteontwikkeling en daarmee de artikel 3 bijdragen die 

nodig zijn om die sterkte te betalen worden jaarlijks bijgesteld in de junicirculaire voor het jaar 

erop. 

Füumciefiflg van aspiranten 
De aspiranten worden met ingang van 2011 centraal bekostigd uit de intensivering van € 300 

tot € 370 miljoen uit het Regeerakkoord. Het gaat zowel om de aspiranten die al een 

aanstelling bij een korps hebben als de aspiranten die in 2011 of later een aanstelling krijgen 
of hebben gekregen. De korpsen ontvangen een bedrag van maximaal E 40.000 per aspirant 

per jaar, In bijlage 6 bij deze circulaire is uitgewerkt wat deze centrale financieringswijze voor 

de korpsen betekent. De financiete ruimte die bij de korpsen ontstaat omdat de kosten van 

aspiranten wegvallen, kunnen de korpsen gebruiken om hun sterkte zonder aspiranten 

betaalbaar te krijgen. 









Bijlage 7 bij circulaire 201l~2000034308 

- brief d.d. 18 02 2011 aan de korpsbeheerders 

- brief d.d. 23 02 2011 aan de korpschefs inzake de aspirantenregeling 





Pi(' voor;tlttnr van het !<Qr,,$b~hf1'erd("rstx:!taat1 

Oe Korpsbeheerders van de reglon;;l1e pohtlekorp$el'1 
Oe Kprpsbe;ncerder van het KlPO 

Datum 18 februari 2011 
Betreft Extra inname .élspirantel1 2011 

~iet is ons gezamenli,jk belaltQ èen operaHon(>lè sterkte van de N(;'der1<1ndse politie 
Viln 49,500 fte te behóuder'l. r.Het Kabinet investeert 300 nliljoen opfopel1d tot 370 
miljoen euro structureel in de pûhtie om deze stef1.;tl! betaalb"'M te maken. Via mw 
Yl'!zarnenhjke persomH![gtttta-oog.e en centrale Manöe-ri/\g viih á",ulr<::'l1ten ::;tellert Wli.' 
samen zeker dlrt: voJdoer'lcté rrU:!'1l!H~n bij d~ k()rp-'>en bJli!itnstrornen om Q(: ste-rkte 
op peil te houden. fn 201 t is (Jen impuls op de in'itroom van aspiranten nodig 
omdat de vraag achterblijft, Met d'elt'; brief vraaq ik uw medewerking bij het 
rea-li!oef1!n van de::fI! e:.o::tra instn)o/Jl. 

Uit Ul! korpsbegrotlngen't'OQ;f 2011 en de opgave bil de P{Jlrt:lt!~cademjeblijkt, rJi\lt 
er dit' jaar tot dm;verre- ongev€mr 750 aspiranten zi1n aangerni'!ld. Ik heb er ",lh:
bcqrtp voor, dat u gezien het finançlëfe kader, geert rtJlmt~ zag voor net oogrotlîln 
wm méé.r aspifimtcn, 'Toofl 0 uw begroting opstelde, was ~r immers 1109 geen zicht 
ap de inzet Viln de inOOnsivl'lf!rlgen uit het regeerakkoord, 

UIt VQ<lrJopige berekening!!!f1 blijkt, dat er dit ja~r,Cd, 1.850 -<lfOpir'l111tf."fl moeten 
ir.strurt1en In de korpsen om de 49.500 fte 00),; te kunnen vclslllouoc-n. Gri'lril9 
ma,l!:ieer ik da~r()m met IJ in 2011 oon extra jnstroom van CEl, t.100 (lS;pirdnten. 
De capac.lteit van de PQlitieiH:adul111e is hiervoor toereikend. 
De aspiranten zal ik centra,d financieren, De intens@vertnf,j tilt het lfrgeerakkoOfà V\I 
hiervoor worden benut Iedere aspiram. die u in 20U. ,1i:tf'lstelt, wordt ddn het korps 
vergQI.'!d tot een m~'l(lmum van (40.000 p~ ,iaar Ooi( de a5jJi(ant~n OU'!' u al lil 
diron'it' Mbt. :rulle!' (.o-nfonn del.·e reqêHng vergoed wordert Dof"1t! regeling wQrdt 
nader uitg(-Me-rkt in (Ie VOOf)aars,t:lrtUlaire. 

om d~ \I~rhQogdl'! Instroom te kunniH'l r~Çlliseren( ;O:N lk er op in de aspir,lllter, d.e u 
~l hebt Mf'lgeme:ld dIto veel mogelijk op het ~erstvo(9~nde in~n()omfflo(\1e<\top dj~ 

Poritieaç"dernle in "",pril naaf de Politi~a(.ldemie te stu,·en. Voor de volgend!? 
instmommoffi\!'J1ten. t'l 5ept~mber en [lQvern1Jl':'r, tn<:l",k ik 9r{l~9 af5pn:l'kel1 met"J 
over de te re-aHSl?ren instroom per k;Qrps_ Ik heb d~ (:Iblitü~dÇi:ld,~(PiI~ d"'Mlû~ 

... erlochl om in gooo Qverley met de korpsen het WI;f'lii!195" ~n -seje<:t'epmü'ls té 
versnellen. 

OI.-.ctQ'~.t~~'f!lf!l1 

1"o*'1ol 1,,0.
 

~'!':1-""",,,1 "" M~""·'~'f:
 

:',:'~'I":!I(}~~~JH,~'" ."l'; 
J~·l [i'? (."'" ;."""~; 

cmoM«IJW~oO)(IolI 

[;S i(1')Jf;" 

I I))li 4J(. 'll ~i~) 

~'* ~1.f.II'r':'Jldqv.,'\;I·I"S,!',1 

koM_'" 
ZÇ,l j'l<1'l1)llD5";JJ 



Eén lliHJere (tedlI1i$dllÜ IJltwcfklnq ",til dt::iW mi'l<ttregel wordt in een brief aan ér; 0 •• ,,", 

korpschefs toegeiKht. ,lll~lll'''~'' ?l'l ~ 

1(....IOl*'"' 
~~,llLI)(I';-~,j_;,,',"Ik, vertrOUW ~rop ij ol' CleZe ...... j].u~ voldoende te hebben géI1lf(nH1Cf!F!:L Ik reken OP 

uw medewerKing <!l'l1 de sterkte vatl onze pohti~ op p~d te houden. 



Ministerie van Veilîgheid en Justitie 

"""~ .. 2001' HOU bA DIm 1l0llf. 

Korpschefs van de regionale korpsen 
Korpschef KlPD 
Voorzitter College van Bestuur PolitieacademIe 

Oatum 23 februari 2011 
Betreft Teçhnische uitleg centrale werving aspiranten 

Geachte korpschef, 

Het kabinet heeft besloten tot een operationele sterkte vitn de Nederlandse politie 
van 49.500 fte. Dit vraagt om een voldoende en constante instroom van aspiranten 
en ander operationeel personeel, die ook nog eens juist verdeeld is over het land. 

Eén van de instrumenten om dit te bereiken is een centrale sturing op de instroom 
van aspiranten. In de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede 
Kamer van 14 december 2010 (TK 29 628 nr. 231) is deze centrale sturing 
aangekondigd. Via een centrale personeelsstrategie zal lnltlêle instroom, 
(zij)instroom en expertise worden georganiseerd. 

Op dit moment Îs de instroom van aspiranten en ander operationeel personeel 
onvoldoende om de sterkte op peÎI te houden. In deze brief ga ik in op de wijze 
waarop hierin samen met de korpsen en de politieacademie verbetering wordt 
gebracht. De Korpsbeheerders zijn hierover door de minister op hoofdlijnen per 
brief geTnformeerd, 

Analyse 
Aan de hand van de korpsbegrotinoen, die zijn opgesteld In (Ie context van het 
vorige kabinet en dus mnder de Intensivering van ( 300 miljoen OPlopend naar € 
370 miljoen, kan worden vastgesteld dat er vOOr 2011 door alle korpsen samen 
circa 750 aspiranten Zijn aangemeld om met hun opleiding op de PolitieaC;;Iidemie te 
starten. Dit beeld wordt bevestigd dOor de aanmeldingen. Het was gezien de 
financiele situatie logiSCh dat de korpsen tot nu toe terughoUdend zijn geweest lYlet 
het begroten van aspiranten voor 2.011. 

Uit voorlopige berekeningen blijkt, dat er dit jaar ca. 1.850 aspiranten moeten 
instromen in de korpsen om de 49.500 fte ook te kunnen vasthouden en om de 
afspraken uit de Packagedeal met de vllkorgllnis~tieste kunnen nakomen, Ook voor 
de in het kader van de herijking van het budgetverdeelsysteem te verwachten 
krimpkorpsen is de voorspelde uitstroom dusdanig dat er in 2011 en verder nieuwe 
instroom nodig is om de sterktes van de korpsen op peil te houden. 
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Een extra instroom van ca. 1.100 aspiranten in 2011 is dus nodig om de sterkte op D.t...
 

peil te llouden. De (opleidings)capaciteit van de Politieacademie is toereikend, het 23 re"""" 21111
 

a..mtal aspiranten blijft binnen de raam afspraken waarop de academie Is
 
gedimensioneerd.
 

lk ben mij ervan bewust dat het aantal aspiranten meerjarig niet met grote precisie
 
zeker te stellen is. De ontwikkeling van de personeelssterkte is een dynamisch
 
prOces dat vraagt om periodieke bijstelling. Dit zal ook jaarlijks gebeuren.
 

Fln.tnC#i§n 
Met Met oog op ondermeer het bereiken van de gewenste instroom van 1.850
 
aspiranten in 2011 zal het ministerie de aspiranten centraal gaan finanden~:n.
 

Hiervoor gebruiken wij de Intensivering uit het regeerakkoord. Iedere: aspirant, die
 
u vóór of op 1 januari 2011 heeft aangesteld zal met ingang van 1 januari 2011
 
worden vergoed tegen een maximum van C 40.000 per jaar'. De aspiranten die u in
 
2011 conform de afspraken met het ministerie aanstelt zullen met ingang van de
 
aanstellingsdatum worden vergoed. Ook wordt bezien hoe andere medewerkers, die
 
bijdragen aan de instandhouding van de operiltionele sterkte, gedurende de
 
opleidingspenode kunnen worden vergoed indien dit niet reeds op ilndere gronden
 
plaatsvindt.
 
Verrekening vindt plaats in d@ eerstvolgende budgettaire circulaire.
 

Herijking BIIS 
De discussie over het MerJjkte budgetverdeelsysteem iS nog niet afgerond. Naar 
verwachting ;zal dat 10 ma<litt a,s. het geval Zijn, Het is daarom nog niet exact 
duidelijk wat de aantallen aspiranten per korps voor dit jaar zl)lIen zijn, Toch is het 
noodzakelijk nu al t~ starten met de werving en selectie om de resterende drie 
instroommom~nten- te weten april, september en november - nog goed te 
kunnen benutten en de doelstelling van 1.850 te behalen. Eventuele wijzigingen <;lIs 
gevolg van de uitkomst van de discussie over de herijking kunnen bij latere 
instroommomenten worden gecorrigeerd. 

Aantal per korps 
Ik verzoek u zich voor het aantal in 2011 aan te stellen aspiranten te richten op de 
voorlopige aantalien zoals die in bijlage 1 zijn vermeld. De door u aangeleverde 
aantallen În uw korpsbegroting voor 2011 zijn hierin verwerkt. De definitieve 
instroomaantallen voor 2011 worden in de eerstvolgende budgettaire circulaire 
vastgesteld. 

Voor de instroommomenten na april 2011 wil ik graag in overleg met u bekijken en 
afspreken hoeveel en welk niveau aspiranten ieder korps zal aannemen. De 
centrale stl,lring (en financiering) zal hierbij leidend zijn. Uiteraard zal hierbij ook 
rekening gehouden worden met zijinstroom en doorstroom in de korpsen, evenals 
interregionale mobiliteit. Ook de behoefte in de diverse domeinen opsporing, 
handhaving/noodhulp en intake/service en specialismen wordt hierbij 
meegenomen. Advies wordt per korps gevraagd in een gesprek met 
vertegenwoordigers van de Politieacademie, het Expertisecentrum 
Personeelsvoorziening Politie Nederland en mijn departement. Hierover zal 
binnenk:olt contact worden opgenomen met uw korps. 

'fen a.ffli~nrkmI gedufCm(c I /(t'h~d opJrld/llX)jGUJr mrJ:{imuul € 40.000. El:n (lSpirunt die jn~l:pll:mberml:f de 
opleidi"g beginl kJ)W 4/1t" L;1" dar beik<lg f' 4Q.OQO./JMffltM nJ,),.<1r he' ji"und,.cl ",,,,rn:AJH:lijl< ea" u.,plrurlt:" vro"8 
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Werving en selectie 
Ik ben mij ervan bewust dat het voorgaande een forse inspanning van ons vraagt 
op het gebied van werving en selectie. Met u vind ik het belangrijk, dat er een 
goede match is tussen het korps en een kandidaat-aspirant. Aanvullend op de 
selectie bij de Politieacademie worden kandidaten door het korps soms zelf getoetst 
aan eventuele aanvullende korpsspecifieke selectie-eisen. In de praktijk kan dit een 
tijdrovend proces zijn. Ik wil u daarom verzoeken u te conformeren aan de selectie
eisen van de landelijke richtlijn ten aanzien van selectie, zoals afgesproken In de 
Business Case Wervinq & Selectie. 

Ik hecht eraan om dit proces ondanks het vereiste hoge tempo op een zorgvuldige: 
ffi':lnier vorm te geven. Ik zal de Politieacademie opdracht geven de werving en 
selectie centraal te organiseren en daarover de regie te voeren, waarbij een aantal 
korpsspecifieke selectiestappen in stand blijft (korpsgesprek, medisch onderzoek, 
screening en aanstellingsgesprek). De Politieacademie beschikt over een bestand 
van kandidaat-aspiranten die het selectieproces al grotendeels doorlopen hebben. 
Ik heb de politieacademie daarom gevraagd tevens hieruit te putten bij het vullen 
\lan het Instroommoment in aplil. 

Er is een forse Inspanning vereist op het gebied van werving en selectie. Er zullen 
duizenden kandidaten door het werving- en selectieproces geleid moeten worden. 
Dit kan de politieacademie niet alleen. Ik doe een dringend beroep op u 001 de 
expertise en capaciteit op het gebied van \loorlkhting, werving en selectie waarover 
uw korps beschikt, onder regie van de Polîtieacademie maximaal in te zetten. 
Tevens doe Ik een beroep op u te bewerkstelligen dat de doorlooptijd van de vier 
genoemde korpsspecifieke selectieprocessen zo kort mogelîjk is. 

Op de wijze als hi@rvoor geschetst kunnen we gezamenlijk een versnelling in het 
wervlng- en selectieproces bereiken, die gezien de tijdsdruk hard nodig is. 

Sturing en Tilskforce 
Het opvoeren van het aantal aspiranten is een complexe operatie die een strakke 
en nauwkeurige sturing vereist. Ik ben met het oog hierop \loomemens een 
TaskForce in te stellen op het niveau van Korpschef (tevens \loorzltter), College van 
Bestuur politieacademie en het Ministerie. U wordt hierover binnenkort 
geïnformeerd. 

Ik vertrouw erop u op deze wijze voldoende te hebben gelnformeerd. Ik reken op 
uw medewerking om de sterkte van onze politie op peil te houden. 

1101Ol .. 

1] f<lm.lori 2011 

Kcamork 
2lI11-2OOllOIH06 

Contactpersonen: 
• Nino ManZOJi; nino.manzoli@dgv.minvenj.nl; 0704266937 
• Erik Klaver; erik.klaver@dgv.minvenj,nl; 0704268887 
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Bijlage 1 bij brief technische uitleg.
 
Onderstaande cijfers zijn voortopige cijfers over de instroom in 2011. De d8finitieve
 
instroomaantallen per !corps worden in de eerstvolgende budgettaire circulaire K....~.II


2~II·lOOOODWbvastgesteld. 

Korns 

Voorlopige 
instroom 

2011 
1 Groningen 45 
2 Friesland 64 
3 Drenthe 47 
4 IJsselland 51 
5 Twente 8 

Noord- en Oost 
6 Gelderland 81 
7 Gelderland-Midden 78 
8 Gelderland-Zuid 68 
9 Utrecht 141 

10 Noord-Holland-Noord 92 
11 Zaanstreek-Waterl aod 19 
12 Kennemerland 77 
13 Ali1sterdam-Amstelland 180 
14 Gooi en Vechtstreek 46 
15 Haaglanden 18 
16 Hollands Midden 67 
17 R.otterdam-Rijn mond 141 
18 Zuid-Holland-Zuid 32 
19 Zeeland 36 

Midden- en West
20 Brabant 106 
21 Brabant-Noord 94 
22 Brabant-Zuid-Oost 115 
23 Limburg-Noord 48 
24 Limburg-Zuid 73 
25 Flevoland 73 
26 KLPD 54 

TOTAAL 1854 

r.p,. 5 van ~ 









Bijlage B bij circulaire 2011-2000034308 

Uitwerking regeling centrale finllnçi,rinq ilspiranten en recherchekundige zij
instroom 

Algemeen: 
Naast het algemene budget ontvangen de korpsen voor aspiranten en recherchekundîge 
zij-instroom vanaf 2011 een bijzondere bijdrage, Deze bijzondere bijdrage mag 
uitsluitend worden aangewend voor de bekostiging van aspiranten en recherchekundîge 
zij-instroom en wordt door VenJ op voorschotbasis verstrekt en i;lçhteraf afgerekend. De 
bekostiging van recherchekundige zij-instroom kent een maximum van 2 jaar vanaf de 
start van de opleiding. De bijzondere bijdrage betreft een voorschot, dat is gebaseerd op 
maximaal het geraamde aantal aspiranten en recherchekundige zij-instroom eind 2011. 
Het Expertisecentrum heeft in maart 2011 deze raming gemaakt, deze loopt meerjarig 
door. De vrijval van deze bijzondere bijdrage wordt in de jaarrekening verantwoord op 
basis van het gerealiseerde gemiddelde aantal aspiranten en recherche kundige zij 
instroom in 2011. De niet bestede bijdrage ultimo 2011 blijft als schuld aan VenJ in de 
balans staan. 

Bovenstaande dient in de begrotingswijziging en de Jaarrekening verwerkt te worden en 
te voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden: 

8egrotlngswijziging 2011 van d. korpsen 
In de (modellen voor de) begrotingswijziging worden de bijdragen in 2011 t/m 2016 În 

de meerjarenraming als baten verantwoord. Ook de kosten van de extra aspiranten en 
recherchekundige zij-instroom worden verantwoord [zijnde de extra kosten voor het 
verschil tussen de begrote stand van het korps en de geraamde maximale stand van het 
Expertisecentrum waarop de bijdrage is gebaseerd]. Afwijkingen van de raming van het 
aantal aspiranten en recherchekundige zij-instroom in enig boekjaar leidt tot een lagere 
bijdrage en dus een hogere schuld aan VenJ ultimo boekjaar. In het hierop volgende jaar 
kan een korps deze lagere aantallen in het jaar ervoor inhalen wat weer tot een hogere 
vrijval van baten leidt. Die vrijval Is echter begrensd tot de vOOr het korps beschikbare 
middelen, zijnde de openstaande bijdragen en toegekende bijdr;;lgen uit dat jaar. De 
vermelde bijdragen voor 2012 t/m 2015 zijn, zoals gebruikelijk, indicatief. 

Bevoorschotting door Ven]
 
De bijdrage voor de aspiranten en recherchekundige zij~instroom wordt meegenomen in
 
de reguliere kwartaalbetalingen, met dien verstande dat de bijdrage VOOr het Ie en 2e
 
kwartaal 2011 voor de aspiranten bij de 3e kwartaalbetaling wordt uitgekeerd. Het laatste
 
deel van het voorschot 2011 wordt bij de 4l! kwartaalbetaling uitgekeerd.
 

In de praktijk ziet het er dan als volgt uit:
 
In de maartcirculaire 2011 worden de aantallen aspiranten (ind. recherchekundige zij 

instroom) conform de opgave van het Expertisecentrum gebruikt voor het bepalen van
 
de bijdrage voor 2011, de bijdragen voor 2012 t/m 2015 zijn indicatief. In de
 
junicirculaire 2012 kunnen op grond van nieuwe ramingen, de aantallen aspîranten (incl.
 
recherchekLlndige zij-instroom) voor 2013 e.v. worden bijgesteld.
 

Verantwoording door de korpsen over 2011
 
Oe jaarlijkse vrijval van de baten per korps is gebaseerd op de gemiddelde sterkte in
 
2011 van deze aspiranten (incl. recherçhekundige zij-instroom).
 
De sterkte is gebaseerd op het gemiddelde van vier meetmomenten, te weten 1 maart
 
2011,1 juni 2011, 1 oktober 2011 en 31 december 2011. Controle van deze
 
meetmomenten geschiedt via een peiling van de landelijke database (LDB), waarin de
 
personeelsadministraties van de korpsen zijn verzameld. Deze peiling van de 4
 
meetmomenten uit de LDB krijgt het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangeleverd van
 



het Expertisecentrum Personeelsvoorziening. Ook wordt ter controle gebr-uik gemaakt 
van de aangeleverde polbiscijfers. 
Deze gemiddelde sterkte*' € 40.000 levert een bedrag op dat vrijvalt ten gunste van de 
staat van baten en lasten. 
De niet bestede rijksbijdrage ultimo boekjaar- wordt - zoals gebruikelijk - als kortlopende 
schuld aan het ministerie verantwoord. In de toelichting in de jaarrekening wordt de 
hoogte van de schuld toegelicht aan de hand van het aantal aspiranten (incl. 
recherchekundige Zij-instroom) dat was geraamd en het aantal gerealiseerde aspiranten 
(intI. recherchekundige zij-instroom), rekening houdend met een bedrag van € 40.000 
per aspirant (incl. recherchekundige zij-instroom). 
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Bijlage 9a bij circulaire 2011-2000034308 

Uitleg correctieregeling 
De herijkte budgetverdeling is gebaseerd op de omgevingskenmerkenvariant. De 
omgevingskenmerken en de hieraan verbonden formules waarmee de budgetten van de 
korpsen worden berekend sluiten in de meeste gevallen aan bij de gemeten werklast. In 
enkele gevallen bestaat hiertussen een (onwenselijke) discrepantie. VOor de korpsen die 
volgens de omgevil'lgskenmerkenvariant meer dan 6,62% afwijken van de 
werklastvariant (zowel in positieve als in negatieve zin) is een correctieregelîng opgesteld 
om dit te corrigeren. Hieronder volgt een uitleg van de correctieregeling. 

Uitgangspunt: gelijkblijvend budget 2011 
De correctieregeling gaat uit van gelijkblijvend totaal HBVS-budget. Hierbij wordt in het 
bijzonder uitgegaan van het HBVs-budget voor 2011 (t: 3.729,1 mln.). Dit is het 
uitgangspunt voor het budget dat wordt gebruikt voor de berekeningen van de groei- en 
krimpbedragen in het HBVS. 
[n werkelijkheid WOrdt het budget voor 2011 nog verdeeld conform het oude BV5. De 
keuze om uit te gaan van het HBVS-budget van 2011 sluit aan bij de systematiek op 
basis waarvan de groei- en krimppaden per korps zijn berekend. Door dit vaste 
totaalbudget aan te houden, kan het zuivere effeçt van de gekozen systematiek 
(budgetverdeling op basis van werklast versus omgeVingskenmerken) worden bepaald 
zonder dat dit wordt vertroebeld dOor schommelingen in het tot1'mlbudget. In bijlage 4b is 
weergegeven hoe dit uitgangsbudget voor 2011 is opgebouwd uit de reeds bekende 
budgetten voor 2011 zoals deze zijn weergegeven in de decembercirculaire 2DI0. 

Stap 1: berekening budgetten 2015 OK en WL 
Op basis van het budget en de verdeling van 2011, zoals weergegeven bijlage 4b, is 
berekend hoe dit budget verdeeld zou zijn in 2015. Hierbij blijft het totaalbudget gelijk, 
maar verandert de verdeling tussen de korpsen vanwege de krimp- en groeipaden. In 
bijlage 9b is de ontwikkeling van de budgetverdeling over de jaren (tot en met 2015) 
weergegeven. Hierbij dient nogmaals te worden benadrukt dat dit niet de feitelijke 
budgetten voor de betreffende jaren zijn, aangezien wordt uitgegaan van gelUkblijvend 
totaalbudget. In werkelijkheid stijgt dit budget en zullen de korpsbudgetten ook hoger 
liggen. 
Bijlage 9b geeft de budgetontwIkkeling weer vOOr de OK-variant. Dezelfde berekening is 
uitgevoerd voor de werklastvariant. 

Stap 2: Berekening van de correctiebedragen 
Bijlage ge bevat een berekening van de eorrectiebedragen VOOr het jaar 2015. In kolom 1
 
en 2 zijn respectievelijk de korpsbudgetten voor de varianten OK en WL weergegeven.
 
Vervolgens is in kolom 3 en 4 het aandeelpercentage van elk korps in het totaal budget
 
berekend. Kolom 5 geeft het verschil tussen deze percentages. In kolom 6 Zijn deze
 
verschillen gerelateerd aan het uitgangsbudget (OK). [n deze kolom staat onder andere
 
dat Groningen in 2015 3,9% meer budget krijgt (volgens de OK-verdeling) dan dat
 
Groningen laU hebben gekregen volgens de werklastverdeling.
 

Op basis van de relatieve verschillen is vastgesteld hoeveel de korpsen volgens de OK

variant gemiddeld afwijken van de WL-variant (zowel positief als negatief). Dit
 
gemiddelde bedraagt 3,31%. [k acht een maximale afwijking van 2 maal het gemiddelde
 
acceptabel. Door deze grens op 6,62% te stellen ontstaat er een duidelijke scheiding
 
tussen de meeste korpsen, die slechts enkele procenten afwijking laten zien, en enkele
 
grote uitschieters die hier aanzienlijke afwijkingen tonen.
 

Tenslotte is vastgesteld welke korpsbudgetten in de OK-variant meer dan 6,62%
 
afwijken van de WL~varÎant. Het bedrag onder/ respectievelijk boven deze drempel wordt
 
gecompenseerd, respectievelijk afgeroomd/ uitgaande van het uitgangsbudget (OK).
 



Concreet voorbeeld; 
•	 Iwente krijgt în de OK-variant 11,4% meer budget dan het zou hebben gekregen als 

wordt uitgegaan van de WL-variant. 
•	 11,4% -j- 6,62% =4,78% 
•	 De correctie bedraagt dus: 

- 4,78%' 121.733.455 (kolom I) ~ - 5.816.090 (kolom 7) 

Deze berekeningswijze is voor alle jaren (tot en met 2015) toegepast, waarbij is
 
uîtgegaan van een maximaal acceptabel verschil van 6,62%.
 
ln bijlage 9d Îs tenslotte een overzÎCht opgenomen van alle correctiebedragen.
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Bijlage 9b bij maartcirculaire 2011-2000034308 

Verdeling HBVS-budget 2012-2015 volgens verdeling op basis van omgevingskenmerken 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 ,.
 
17 

18 
19 
20 
21 

"23 
2. 
25 

Groningen 
FrysláI1 
Drenthe 
Usselland 
Twente 
Noord- en Oost Gelderl;:1n 
Gejderland-Midcien 
Gejclerland-Zuid 
Utredlt 
NoorcJ-Hoiiond-Noord 
Zaa nstreek-Waterfand 
Kennemerland 
Am sterd am·Amste Iland 
Gooi en Vec::htstreek 
Ha-aglanden 
Hol15nds M~dden 

Rotterdöm-Rijnmond 
ZlI id -Ho I~afld· Zuid 
Zeeland 
Midden4 en West·6rabant 
BrabanN~oord 

Brabant-Zuidoost 
Limburg-Noord 
UmtJurg-Zuid 
Flevoland 

Nederland 

2011 2012 
huldig BV 

{ 131.190.488 
( 110.717.735 
{ 77.247.408 
( 86.194.842 
{ 114.743.203 
{ 128-6133.194 
( 125.315.897 
{ 91.046.245 
( 255.115.995 
( 1-09.302.360 
( 51.645.655 
( 116.129,491 
( 458.974.380 
( 51.548.314 
( 336.501.474 
( 144.566.996 
( 385.192.5138 
( 90.1349.963 
( 71.465.960 
( 204.706.681 
( 107.939.344 
( 144.267.877 
( 90.947.058 
< 139.569.528 
( 85.251.359 
( 3.729.114.033 

HBYS·budge 
( 129.222.631 
( 113.073.960 
( 79.409.541 
( 88.315.968 
{ 117.077.566 
{ 131.504.285 
{ 126.451.675 
( 92.778.913 
( 265.023.449 
{ 110.757.151 
( 62.424.552 
( 114.387.549 
( 452.089.764 
{ 50.775.089 
( 331.453.951 
( 142.496.915 
( 379.414.699 
( 91.292.1384 
( 72.254.728 
( 206.900.478 
{ 109500.794 
{ 145.508.993 
{ 92.413.174 
{ 137.475.985 
{ 8-5,989.339 
( 3.729.114.&33 

2013 
HBVS-budge 

( 128.348.503 
{ 114.826.375 
{ 81.017.603 
{ 89.893.532 
{ 11S.8U.721 
( 133.776.813 
{ 127.313.835 
( 94.D67.565 
( 265.023.449 
( 111.856.573 
( 63.003.847 
( 112.645.606 
( 445.205.149 
( 50.001.864
( 325.406.429 
( 142.496.915 
( 377.158.367 
( 9Ui22.301 
( 72.841.365 
{ 20S.532.090 
{ 110.662.105 
( 145.432.060 
( 9).503.580 
( 135.382.442 
( 88.281.942 
( 3.729.114.033 

2D14
 
H8V5-buclge
 

( 12834B.503 
{ 115.299.915 
( 82.369.751 
( 9L220.045 
{ 120.273.588 
( 135.603.609 
{ 128.030.383 
( 95.151.143 
( 265.023.449 
( 112.772.526 
( 63.490:954 
( 110.903.564 
( 438,320.533 
( 49.228.640 
( 321.358.907 
( 142.495.915 
( 377.158.367 
( 91.89-9.29-6 
( 73.334.645 c 

( 209.904.050 
( 11I.ó38.607'" U2',619:~~ 
( 147208231 
( 94.420.461 
( 133.288.899 
{ 69.368.842 
( 3.729.114.D33 

f'm.m':1~7~.!oi 
}:~~,_ 'l~ ~]~_?W·;}4*, 

J! ":th:;1.-95.3~-
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ontwikkeling budget per korps bij gelijkbHivend totaal budget 



Bijlage ge bij maarteireulaire 2011-2000034308 

Berekening c-orrecUebedragen 

KOLOM 1 2 3 4 5 6 7 6 I • 
2015 

1 Groi1Îngen 
2 Fryslan 
:3 Drenthe 

OK 
128.348.503 
117.773.454 

83.121.919 

WL 
123.319.059 
114.Cl49.071 
84.753.305 

%OK 
3,4% 
3,2% 

2,2% 

%WL 
3,3% 
3,1% 
2,]% 

Verschil 

0,1% 
0,1% 
0,0% 

Rel. verschil Correctiebedrag 
3,9% 0 
3,2% 0 

-1,2% 0 

absoluut verschil 21)15 
Groningen , 3,92% 
Fryslan 3,16% 
Drenthe 1,23% 

4 IJsselhtnd 92.546.558 90.654.407 2,5% 2,4u/., 0,1% 2,0% 0 IJsselland 2,04% 
5 Twente 121.733.455 107.S58.6-11 3,3% 2,9% 0,4% 114% -5.816.090 Twente 11,40% 
6 Noord- en Oost-Gelderl 137.430,404 135.479.935 3,7% 3,6% 0,1% 1,4"/0 0 Noorc'- en Oost-Gelderland 1,42% 
7 Gelderlancl-Midden 128.746.932 128,414.741 3,5% 3,4% 0,0% 0,3% 0 Gelderland·Midden 0.26% 
8 Gelderlantl-Zuicl 96.234.721 95.724.068 2,5% 2,6% 0,0% D,5% 0 Gelderland-Zuid 0,53% 
9 Utrecht 265.023.449 270.638.201 7,1% 7,3% -0,2% -2,1% 0 Utrecht 2.12% 

10 Noord-Holland-Noord 113.688.679 117.955.672 3,0% 3,2% -0,1% -3,8% 0 Noord·Holtand·Noord 3,75% 
11 Zaanstreek-Waterland 63.978.062 57.946.916 1,7% 1,6% 0,2% 9,4% -1.795.79. Zaanstreek·Waterland 9,43% 
12 Kennemerland 109.161.721 109,161.721 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0 Kennemerland 0,00% 
13 Amsterdam-Amstelland 431.435.917 431.435.917 11,6% 11,6% 0,0% 0,0% 0 Amsterdam-Amstelland 0,00% 
14 Goof en Vectltstreek 48.455.415 52.448.596 1,3% 1,4% -0,1% -8,2% 785.433 Gooi en Vechtslreek 8,24% 
15 Haaglanden 316.311.385 316,311.385 8,5% 8,5% 0,0% 0,0% 0 Haaglanden 0,00% 
16 Hollands Miclden 142.496.915 146.526.655 3,8% 3,9% -0,1% -2,8% 0 Hollands Midden 2,83% 
17 Rotterdam-Rijnmond 377.158.367 362.081.032 10,1% 9,7% 0,4% 4,0% 0 Rotterdam-Rijnmond 4,00% 
18 ZlJid-Holland-Zuid 92.176.290 89.133.635 2,5% 2,4% 0,1% 3,3% 0 Zuid-Holland·Zuid 3.30% 
19 Zeeland 73.827.926 73.918,529 2,0% 2,0% 0,0% -0,1% 0 Zeeland 0,12% 
2.0 Midden- en West-Braba 211.276,009 218.727.753 5,7% 5,9% -0,2% -3.5% 0 Midd.en- en West-Brabant 3,53% 
21 BralJant-Noord 112.815.108 118.311.725 3,0% 3/1% -0,1% -3,3% 0 Brabant-Noord 3,28% 

22 Brabant·Zuid-Oost 147.984.402 149.881.539 4,0% 4,0% -0,1% -1,3% 0 Brabanl-Zuid-0os1 1.28% 
2.3 Limburg·Noord 95.337.342 96.454.043 2,61;1/0 2,6% 0,0% ·l,2.% 0 Umburg-Noord 1.17% 
24 Limburg-Zuid 131.195.358 150.442.218 3,5% 4,0% -0,5% -14,7% 10.561.729 Limburg·Zuid 14,67% 
25 Flevoland 90.455.742 89.485.298 2,4% 2,4% 0,0% 1,1% 0 Flevoland 1.07% 

3.729.114.033 3.729.114.033 100,00% 100,00% 3.735.274 totaal 82,78% 

gemiddeld % 3,31% 

gemiddeld % X 2 6,62% 
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Bijlage 9d bij maartcirculaire 2011-2000034308 

Overzicht correctiebedragen 

I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 

1 GroninQen 0 0 0 0 
2 Frysl.än 0 0 0 0 
3 Drenttle 0 0 0 0 
4 IJsselland 0 0 0 0 
5 Twente 0 0 -2.731.716 -5.816.090 
6 Noord- en Oost-Gelderl 0 0 0 0 
7 Gelderland-Midden 0 0 0 0 
8 Gelderland-Zuid 0 0 0 0 
9 UtrecMt 0 0 0 0 

10 Noord-Holland-Noord 0 0 0 0 
11 Zaanstreek-Waterland 0 0 -416,252 -L795,798 
12 Kennemerlal"ld 0 0 0 0 
13 Amsterdam-Amstelland 0 0 0 0 
14 Gooi en Vechtstreek 0 0 0 785A33 
15 Haan landen 0 0 0 0 
16 Hollands Mjdden 0 0 0 0 
17 Rotterdam-Rljnmond 0 0 0 0 
18 Zuid-Holland-Zuid 0 0 0 0 
19 Zeeland 0 0 0 0 
20 Mfdden- en West-Braba 0 0 0 0 
21 Brabant-Noord 0 0 0 0 
22 Brabant-Zuld-Oost 0 0 0 0 
23 Limburg-Noord 0 0 0 0 
24 Limburg-Zu~d 0 756.343 5,659.036 10.561.729 
25 Flevoland 0 0 0 0 

ITotaal 755343 251L055 3,735,274 









Bijlage 10 bij circulaire 2011-2000034308 

Brief aan de korpsbeheerders d.d. 24-3-2011 inzake herijking BVS 





Ministerie van Veiligheid en Jllstitie 

De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, 
In afschrift: aan de korpschefs 

Datum 24 maart 2011 

Betreft Besluit ovl;tr herijking avs 

L Inleiding 

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de politiecapaciteit, 

waarmee structureel een operationele ster1cte van 49.500 fte kan worden 

bekostigd. Een besluit over éen eventuele herverdeling van het politlE'!budget en 

sterkte over de korpsen moet echter nog worden genomen. In de vorige 

kabinetsperiode zijn hiervoor mede op verzoek van de korpsbeheerders voorstellen 

ontwikkeld. Zij hadden samen met mijn ambtsvoorganger een aantal knelpunten 

onderkend in de bestaande verdeling. Daarin werd onvoldoende rekenIng gehOUden 

met de positie van centrumgemeenten en grensregio's. Oe voorstellen zijn 

neergelegd in het rapport over de herijking van het bestaande 

budgetverdeelsysteem, het RVS. Bij brief van 18 mei 2010 (Kamerstukken 1I, 29 

628, nr. 208) heeft de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties dit rapport van de Stuurgroep Herijking Budgetverde:elsysteem 

aan de Tweede Kamer toegezonden. In deze brief gar de toenmalige Minister ook 

aan dat hij het, gezien de demissionaire status van het toenmalige kabinet, niet 

opportuun geacht heeft te hesli5sen over het invoeren van de voorstellen uit het 

rapport. Deze brieF bevat mijn beslissing ter zaKe, die ik heb genomen na be..-aad 

met de korpsbeheerders. 

Voor mij staat daarbij voorop dat de middelen zo goed mogelijk over het land 

moeten worden verdeeld. Die verdeling moet ooi( bijdragen aan de doelstellingen 

uit het nieuwe regeerakkoord. Ik noem in het bijzonder de verbetering van de 

aanrijtijden, zowel in de stedelijke als in de niet stedelijke gebieden. Ook vind ik 

het noodzakelijk om in de komende periode de balans tussen de verdeling van geld 

en de verdeling van sterkte over de korpsen te herstellen. Deze onbalans Îs ~r de 

afgelopen jaren mede oorzaak "a" geweest dat korpsen onder preventief toezicht 

Zijn gesteld. Tot slot vind ik duidelijkheid en stabiliteit Over de budgetten èn de 

daarmee samenhangende operationele sterkte van de korpsen en de toekomstige 

eenheden in de komende jaren van belang. Die stabiliteIt draagt tmme~ bij aim de 

noodzakelijke en verantwoorde totstanclkamlng van de Nationale Politie. 

I.'Irc«oraat-géRBn!liJl 
V"lI~"d 
BokmalgJ1l1 "'" MonIIOMll 

Sehudeklouklhaven ::100 
2SH ez Oen HClGll 
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Een besluit over herverdeling van budget leidt er toe dat er korpsen zijn die stijgen 

en korpsen die dalen. Het beslujt van dit kabinet om extra geld uit te trekken voor 

de politie en de daarmee gepaard gaande groei in de omvang van de in de 

komende periode te verdelen middelen doet de negatieve effecten van deze 

herverdeling van sommige ko.-psen niet teniet. Ten opzichte van de herverdeling 

zoals dfe ZQU zijn geweest zonder intensivering Is tiet beeld voor de dalers uiteraard 

gunstiger. 

Oe budgettaire effecten van mijn besluit en de effecten op de sterkte worden in de 

budgetcirculaire van maart 2011 per korps vastgelegd. Vooruitlopend op deze 

circulaire informeer ik u op hoofdlijnen door middel van deze brjef. 

2. AIîlIllP8ssingen in de verdeling van het polItiebudget 

Het onderzoek, gericht op herijking van het BVS, Is begeleid door een Stuurgroep, 

waarin vertegenwoordigers van het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van 

Korpschefs hebben samcngewer1<t met vertegenwoordigers van de destijds 

betrokken departementen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Justitie en 
Financiën). DE': Stuurgroep heeft grondig gekeken naar de manco's in het bestaande 

verdeelmodel. Zo was er geen consistente methodiek om middelgrote gemeenten 

als Breda en Leeuwarden en hun ommeland Qoed te wegen. Verder was er 

onvoldoende rekening geMuden met uitstralIngseffecten van nabuul1anden. De 

Stuurgroep heeft vOor deze manco's oplossingen ontworpen. Ook heeft de 
Stuurgroep voorstellen gedaan om de verd~lmethodiek te verl3@nvoudigen en 

daarmee transparanter te maken. Belangrijk is ook dat de Stuurgroep zich heeft 

gebaseerd op meetgegevens van alle korpsen en niet op een steekproef 

Ik stel vast dat de voorstellen van de Stuurgroep meer recht döen a",n een juiste 

verdeling van middelen Clan Cle bestaande rnethodlek. De spreiding o1ler de 

grootstedeUjke, minder stedelijke en landelijke gebieden IS in dit voorstel beter 

geborgd. Vraag is vervolgens of het voorstel ook voldoende rekening houdt met de 

benodigde Implementatietijd. vooral voor korpsen die moeten inleveren. Voor deze 
korpsen overwoog de Stuurgroep dat budgetdalinge.n zouden moeten worden 

gemItigeerd, om te voorkomen dat een te snelle daling de bedrijfsvoering van die 

korpsen zou ontwrîchten. 

Ik heb besloten om het advies van de Stuurgroep Herijking BVS zo veel mogelijk te 

volgen. Ik vind echter dat er goede redenen zijn om op een enkel punt van het 

advies af te wijken. Ik heb mijn besluit genomen jn net besef dëlt biJ 

verdeelvraagstukken er onvermijdelijk uiteenlopende gevoelens zijn bij de 
korpsbeheerders, maar teven~ in het vertrouwen dat er per saldo voldoend@ 

draagvlak Is voor mijn beslissing. 

De Stuurgroep Herijking I3VS stelt in de kern het volgende voor: 

a) Buogetdallngen per daalkorps worden beperkt tot maximaal 2Ok. per j",ar 

gedurende 3 jaar; 
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b) De d<'l;':lrdoor vrijkomende middelen kOmen geheel ter beschikking van de 

stljgkor'psen; 
c) Zo veel mogelljk bijzondere bijdragen (dit zijn bijdragen die gegeven 

worden voor speclfleke doelen en die niet vla het BVS worden verdeeld) 

worden beëindigd, en de betreffende middelen worden voortaan vla BVS 
verdeeld. 

dJ	 Aan het eind van elke drie jaar vindt een actualisatie van de verdeling 
plaats, waama wederom een periode van 3 jaar herverdelen start volgens 

de principes als onder a en b genoemd. 

e)	 Behoud van de werkwijze waarbij het budget wordt verdeeld op basis v;;In 

omgevingskenmerken. 

Concreet wil ik dit advies op drie punten bijstellen. 

1.	 [k acht de door de Stul,Jrgroep voorgestelde actJteruitga.ng van maximaal 

2% per jaar te hoog. Een achtéruitgang van 1,5% doet meer recht aan dl:! 

Inspanning die een dáalkorps per jaar kan leveren om de ;':Ichtet1.litgang In 

de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Ook vind ik een daalperIode van 3 

jaar te kort. Een periodE! van vier jaar sluit logischer aan op de gangbare 

budgettaire cyclus van begroting en meerjarenraming. Daarom kies Ik voor 

een maximale achteruitgang van 1,5% per jaar gedurende 4 jaar. Hierbij 

geldt tevens een absolute norm dat een korps niet meer dan gemiddeld 50 

!'te per jaar mag dalen. De totalE! maximale daling van 6% uit het advies 
van de Stuurgroep Herijking aVs houd Ik daarmee overe(t\d. 

2.	 Ik p-<lS een correctie tot! bij k.orpsen dl~ een bultengemiddeld grof;Jt nade~1 

of voordeel ondervinden van de vertaling van gemeten werklast naar een 

verdeling QP basis van objectieve omgevingskenmerken, 1 Concreet 

betekent dit dat een buitengemiddeld voordeel of nadeel wordt 

b~ruggebrachttot een gemiddeld voordeel of nadeel. 

3,	 Ik neem thans nog geen besluit over de actualisatie van het herijkte BVS. 

Zoals nu voorzJen is op dat rnöment de Nationale Politie geheel ingevoerd. 

, Aan de adviezen van de Stuurgroep ligt ~n analyse een gronds/ag waarbij eerst is 
gekeken naar de verdeling voJn de werklast over de 1«JrpsêtJ. Bij werklast mt)et men 

denken <lan älken (IJs /let .,antIJ' a.mgitten per korps e.d.. De met werklijst bereikte 

reslJlti1ten zijtJ vt;lNofgens omg~et in een ff/çrjel WiMrbij (eve~/s rjiilt bijvoorbeeld bij de 

verdeling van het gemeentefonds het gevill (s) g~brIJlk wordt gemaakt van objectieve 

omgevIngskenmerken zoals aantitIlen inwoners, oppentlakte e.d.. Bij de omzetl'1ng van de 

reslJltdt'e(l op basis van werklast in een model met OITIgt!"ving5k.enmerken Ont5taan echter 

wel ~ogetlaamde aanslUItverschIllen. [M2e êlêItJMuitver$C!ll1Ien (die aver1gen$ ~owel ten 

",oordele afs ten nadele kunnen zijn) mogen echter niet te groot zijn .. Conform een bIJ 

statistîschr: onderzoeken veel gebruikte benadering zijn aansfultverscfflUen dIe groter zijn 

dan tweemaal het gemiddelde iJiJnsluitversc1litl te kWlJllflcer'en af!> uluoûdf=!rlijk hoog. VOOr 

de lIDrpstm die dit betreft wordt een correctie toegepast. De:t.e kan dlJs i!owef ten voorde.le 

als ten n;,del".. van het betreffende korps IJltvaIfen. 

~. 
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Daarmef! ontstaat een fundamentt'!el andt'!rt:! situatie, dIe ook vraagt om een 

hernieuwde be2inning op een landelijk verdeelsysteem. Uiteraard zal wel 
eert evaluatie van de dan ontstane situatie plaatsvinden. 

3. Aanpassingen in de samenstelling en omvang van het politiebudget 

Bijlage 1 bij deze brief bevat een overzicht van wat de korpsen in 2011 en in 2015 

ontvangen uit BVS. Het beschikbare budget dat wordt verdeeld kent een aantal 

aanpassingen. 

a)	 I;:r wOrdt een aantal bijzondere bijdragen toegevoegd aan het budget dat 

met het herijkte BVS wordt verdeeld. Het gaat om de bijzondere bijdragen 

Regionale Inlichtingen Diensten, Regionale [nformatle Knooppunten, 
IntelUgence, Programma Verbetering Opsporing en Vervolging, Forensisch 

Assistenten, Wijkagenten, Compensatie, Vergrijzing en 

Prestatiebekostiging. Ook de Stuurgroep die het onderzoek heeft: begeleid 

pleitte voor integratie van deze bij;z;ondere bijdragen In de algemene 

bijdrilge. Het gaat om zaken die "ne I<orpsen geUjkelijk raken. Integratie in 

de algemene bijdrage levert bovendien een bijdrage aan de vermindering 
van administratieve lasten (vermindering verantwoordingsinformatie). Een 

aantal biiz()nde~ bijdragen blijft bestaan aangezien het de bekostiging van 

bijzondere voorzieningen bij specifieke korpsen betrefl:. Als voorbeelden van 
te handhaven bijzondere bijdragen kunnen worden genoemd: 

Internationale Rechtshulp, Oemon5traties, Bewaken, Zeehaven en Asiel. 

b)	 De jaarlijkse toevoeging aan het polItiebudget, het zogeheten accres, wordt 

aan het budget toegevoegd dat met het herijkte BVS wordt verdeeld. 

e)	 Het politiebudget wordt verder verhoogd met de intensivering uit het 
regeerakkoord, waarmee een structurele operationele sterkte van 49.500 

fte betaalbaar Is gemaakt. 

4. Gevolgen voor het budget en de sterkte V<ln de korpsen 

Gevolg van de hiervoor geschetste ontWikkelingen is dat de budgetten van de 

korpsen lullt'!n gaarl veranderen. Uit de cijfermatige verwerking vwrdt duidelijk dat 

In totaal 4 korpsen tussen 2011 en 2015 zullen dalen in budget en dat de overige 

21 korpsen in bLJdget zullen stijgen. Met deze daling en stijging gaat ook. een 

aanpassing van de sterkte gepaard. In de afgelopen j.)ren is bij een aantal korpsen 

een discrepantie ontstaan tussen hudget en sterkte. Aan het einde van deze 

kabinetsperiode moet deze discrepantie zijn opgelost en heeft elk korps - en na de 

invoering van de Nationale Politie elke territoriale eenheid - een met het budget 

overeenkOmende en dus betaalbare operationele sterkte. Een en ander leidt dus tot 
groel- en daalpaden per korps. Om die daal- en groeipaden 10 goede banen te 

lelden worden vanaf 2011 de aspiranten (zowel de huidige als de toekomstige) 

centraal bekostigd. Met de extra middelen uit het regeerakkoord wordt er 

bavendien voor ge20rgd dat gedurende deze daal- en stijgfase zowel de landelijke 

operationele sterkte als de sterkte per korps betaalbaar blijft:. 

Bijlage 1 bij deze brief bevat de budgettaire startpositie (2011) V;;tn elk korps en 

het niveau van de budgetten in 2015. 

_. 
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In bijlage 2 is de ontwikkeling van de operationele sterkte per korps inzichtelijk K__ 

gemaakt. Hieruit kan worden afgeleid dat de me@ste korpsen die er In budget op 2Oil-lOOOD87-421 

vooruit gaan, ook daadwerkelijk in sterkte zullen stijgen (dit betreft 13 korpsen). 

Een aantal stijgkorpsen heeft deze stijging In sterkte, vooruîtlopend op de Invoering 

van het herijkte BVS, al meer dan gerealiseerd en de~e korpsen wllen daarom In 

sterkte een (kleine) stap terug moeten doen (dit betreft a korpsen). Enkele korpsen 

zullen zowel In budget als In sterkte moeten dalen (dit betreft 3 korpsen). EI" Is 1 

korps dat In budget daalt maar (marginaal) in sterkte moet stijgen. Het bereiken 

van het eindbeeld zal geheli:l langs dE weg van natuurlijk verloop worden 

gereali5E!e.-d. Gedwongen ontslagen in de operationele sterkte zijn nadrukkelijk niel: 

aan de orde. 

Bovenstaande maatregelen zullen een positief effect hebben op de flnançièle po!öltle 
V<'ll'l de korpsen. Bovenstaande maatregelen lullen nader worden uitgewerkt In een 

cIrculaire die deze maand aan de korpsen zal worden toegezondefl, In deze 

Circulaire zal Ik ook ingaan op de wijze waarop ik omga met de specifieke 

ombuigingen zoals die in het regeerakkoord zijn opgenomen. 
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Bijlage 1: De uitkomsten in geld In 2015, vergeleken met 2011 

Tertoelichting het vOlgende: 

111I8 koJom: het startbudget van ieder korps dat BVS-matig wordt verdeeld in 2011 

2dll k:olom: het budget van ieder korps dat H8VS-matig wordt verdeeld in 2015:2 
Sde kolom: het verschil 

Effecten y,-11 het bG$luit t.a.v. HBVS ltltga~nde: van dé çlJfers vOor' hét
 

jaar 2011 (bedragen:IC € 1mln)
 

startDOsitie 2011 HBVS 

"'m 
24 murt 2011 

""'.... 
2(111..a.00(Ilj7,",Zl 

Verschil 2015 t.o.v. 2011 

1 Groningen 131,2 132,0 o,a 
2 F'ryslan 110,7 121,4 10,7 

3 Drenthe 77,2 86,3 9,1 
4 IJssellancl 86,2 95,4 9,2 
5 Twente 114,7 119,7 5,0 

Noord- en Oost~ 

6 Gelderland 128,7 141,6 12,9 
7 Gelderland-Midden 125,3 132,5 7,2 
8 G~lderland-Zuid 91,0 99,2 8,2 
9 Utrecht 265,1 272,6 7,5 

10 Noord-Holland-Noord 109,3 117 0 77 
11 Zaanstreek~Waff!rland 61,6 64,1 2,5 
12 Kennemerland 116,1 112,1 ~,O 

13 Amsterdam-Amstelland 459,0 441,6 -17,4 

14 Gooi en Vechlstreek 51,5 50,8 -0,9 

15 Haaalanden 338 5 ______.324,9 -11,6 
16 Hollands Midden 144,6 146,5 1,9 
17 Rotterdam-Rijnmond 385,2 388,6 3,4 
1a ZUid-Holland-Zuk! 9O,a 94,8 4,0 
19 Zeeland 71,5 76,0 4,5 
20 Midden- en West-Brabant 204,7 217,6 129 
21 8rabant-Noord 107,9 115,9 8,0 
22 Brabant-Zuidoost 144,3 152,3 8,0 
23 Limburg-Noord 90,9 98,2 7,3 
24 Limburg-Zuid 139.6 145,3 5,7 
25 Flevoland 85,3 93,3 8,0 

7 in het budget 2011 (1~ kolom) en 2015 (ZX kolom) zIjn de bljzOfIdere biJdR/ges Of}gcnomen 
die vanaf 2012 met het herijkte BVS wanten verdeeld en het (in de 1<amendejaren 
oplopende) accres. 
De bijZJ;H'ldern bijdrages [/le blijven bestaan en [/1)5 nIet BV$-matJg worden veJdeeld zijn niet 
in de tiJtJel opgenomen_ 
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Bijlage 2: De .-itk;Qmsten in stllukte in 2015, verguleken met 2011 2011-200D087421 

Korps 

---

Operationele sterkte 
bezetting 

31/122010.,., 

Operationele doelsterkte 
2015 

Verschil 
201 0-2015~ 

1 Groningen 1,517 1.567 50 
2 FryslM 1.275 1.382 107 
3 Drenthe 1.019 985 -34' 

4 IJsseliand 1.212 1.270 58 
5 Twente 1.397 1.369 -28 
6 Noord- en Oost-Gelder1and 1.504 1,606 102 
7 Geldenand-Midden 1.506 1,506 0 
8 Gelder1and-Zuîd 1,146 1.123 -23 
9 Utrecht 3.123 3.164 41 
10 Noord-Holland Noord 1.241 1,326 65 
11 Zaanstreek-Watenand 777 730 -47 
12 Kennemer1and 1.446 1.366 -76 
13 Amsterdam-Amstelland 5,379 5.266 -111 
14 Gooi en Vechtstreek 567 575 8 
15 Haaalanden 4.570 4.370 -200 

16 Hollands Midden 1.758 1.655 -103 
17 Rotterdam-Rijnmond 4,936 4.905 -31 
16 Zuid-Holland-Zuid 1.132 1.075 -57 
19 Zeeland 770 661 91 
20 Midden- en West-Brabant 2,517 2.477 -40 
21 Brabant~Noord 1.260 1,320 40 
22 Brabant-Zuid-Oost 1664 1.878 14 
23 Limburg-Noord 1.093 1.121 26 
24 Lîmburg.--Zuid 1.647 1.654 7 
25 Flevoland 946 1.066 120 

Totaal KOp!en 45.622 

KLPD 4.123 4090 -33 
Totale sterkte 49.711 

1 Ik heb een norm geformuleerd voor de mate waarin de operationele sterkte per kOrps mag 
cm/en. Deze norm Is gesteld op 6% in vier jaar met een maximum van gemiddeld 50 perJaar. 
• [)(J aindsMtkte van de J nooroelijlW korpsen k8l'/ nog W(J(detl beli1Vlotld d\)r:J( dl! afilprJiküfl die dom- {1Q :] 
korpsbefleerd.m: onderling zijn fl/lm8Bkl1)ij <1~ lHJff/'IirIg van ""t ShI;l'fJd S8rvir;t1 Cenfrom Noord. De minister 
;{:/ll fOaz/9n Of) do fJfrucWoring van oom lJ!sf)fBhen 
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