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1

Inleiding

“Nederland moet in 2002 - aan het einde van deze kabinetsperiode - veiliger
zijn”. Dit is te lezen in het voorwoord van het Beleidsplan Nederlandse
Politie voor de jaren 1999-2002. Dit voornemen komt voort uit het
regeerakkoord en is een doelstelling van het huidige kabinet.
Voor u ligt de landelijk politiebrief voor het jaar 2002, het jaar waarin de
veiligheid in Nederland dus aantoonbaar moet zijn vergroot.
Het Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP) was een eerste stap om aan dat
voornemen richting te geven. In het BNP is een aantal beleidsthema’s en
beheersmatige randvoorwaarden benoemd. Deze sluiten veelal aan op de
prioriteiten die op regionaal en lokaal niveau worden vastgesteld.
Als actualisering van het BNP verschijnt jaarlijks een landelijke politiebrief
(LPB).
De LPB heeft een drieledig doel. Ten eerste het actualiseren van de visie
en het beleid zoals verwoord in het BNP. Ten tweede het aanscherpen van
de inrichting van de landelijke begrotings- en beleidscyclus. Tot slot vindt
een terugkoppeling plaats over de door de korpsen bereikte resultaten ten
aanzien van de landelijke beleidsthema’s en beheersmatige
randvoorwaarden.
In de eerste landelijke politiebrief zijn de beleidsthema’s en beheersmatige
randvoorwaarden benoemd voor de regionale beleidsplannen voor 2000 en
verder. De daaropvolgende LPB (voor het jaar 2001) kende geen nieuwe
beleidsthema’s en beheersmatige randvoorwaarden; volstaan werd met het
aangeven van nadere accenten. Wel werd de landelijke cyclus, voor zover
als mogelijk, ook van toepassing voor de bovenregionale voorzieningen.
In de LPB 2002 vraagt de dynamiek van het beleid echter enige ruimte voor
bijstellingen. Deze bijstellingen betreffen zowel de inhoud als de inrichting
van de cyclus. Het gaat ondermeer om een aantal beheersmatige
randvoorwaarden die inmiddels een dusdanig draagvlak kennen dat de
informatievraag in de LPB 2002 is komen te vervallen. Daarnaast is
Vreemdelingenzorg als nieuw onderwerp toegevoegd en wordt aandacht
gevraagd voor internationale rechtshulp in strafzaken en bovenregionale
samenwerking.
Verder is naar aanleiding van de bespreking van de concept LPB in het
Korpsbeheerdersberaad, het OM politieberaad, de Raad van
hoofdcommissarissen, het college van procureurs-generaal en het
voorzittersoverleg gekozen voor een beperkte vraagstelling in de formats die
als bijlage bij de LPB zijn gevoegd.
De vraagstelling in de formats richt zich op het vertalen van de landelijke
doelstelling naar regionale doelstellingen en de vraag om daarbij, omwille
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van de vergelijkbaarheid, gebruik te maken van de indicatoren uit het
Informatiemodel Nederlandse Politie (INP). Tevens wordt gevraagd bij deze
vertaling rekening te houden met ontwikkelingen per thema op het gebied
van kwaliteitsverbetering en samenwerking zoals die in de afgelopen periode
zijn ingezet.
In afwijking van voorgaande jaren is ervoor gekozen bij de beleidsthema’s
geen aparte indicatoren of vraagstellingen op te nemen met betrekking tot
de kwaliteitsverbetering en samenwerking. Dit betekent niet dat deze
aspecten niet van belang zin, maar dat besloten is om op een andere wijze
hieraan aandacht te geven. Dit jaar zal daarom ten behoeve van de
verdieping van de landelijke beleidsthema’s een aantal bijeenkomsten
worden georganiseerd met de betrokkenen vanuit het veld, waaronder de
taakaccenthouders. Op sommige beleidsthema’s worden in het veld reeds
indicatoren ontwikeld gericht op kwaliteitsontwikkeling en samenwerking. Het
is de bedoeling op de hiervoor aangegeven wijze de kwaliteitsontwikkeling
en de samenwerking op de landelijke beleidsthema’s te stimuleren.
De indicatoren die in de formats van deze LPB zijn opgenomen maken deel
uit van het Informatiemodel Nederlandse Politie 2002, dat op korte termijn
zal worden vastgesteld door de ministers van BZK en Justitie. Voor een
toelichting op de indicatoren verwijzen wij u naar de rapportage INP 2002,
die u binnenkort zal worden toegezonden.
Bij het opstellen van de LPB is rekening gehouden met de prioriteiten voor
de strafrechtelijke handhaving van het Openbaar Ministerie voor 2002, zoals
die bekend zijn gemaakt in de zogenoemde januaribrief van het College
van Procureurs-Generaal aan de Hoofdofficieren van Justitie.

2

Terugkoppeling bereikte resultaten

Terugblik voortgangsrapportages 2000
De voortgangsrapportages vormden in 2000 voor het eerst een onderdeel
van de landelijke beleids- en beheerscyclus. Hierin rapporteren de korpsen
aan de minister van BZK over de voortgang van de uitvoering van de
landelijke beleidsthema’s gedurende de eerste 8 maanden van het lopende
jaar, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de wijze waarop de tot dan
bereikte resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. De informatie uit
deze voortgangsrapportages vormt een belangrijke inbreng bij de
voorbereiding van deze landelijke politiebrief. Uit deze
voortgangsrapportages kan het volgende algemeen beeld worden geschetst.
In de eerste plaats is er relatief veel kwalitatieve informatie opgenomen.
Deze heeft vooral betrekking op activiteiten en projecten die in 2000 door
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de regio’s zijn gestart of gecontinueerd. Met betrekking tot de cijfers geldt,
dat nog niet alle korpsen er in geslaagd zijn om alle gevraagde cijfers aan
te leveren.
Dit is niet onbegrijpelijk omdat het de eerste maal is dat een dergelijke
rapportage wordt gevraagd en een aantal korpsen pas sinds de zomer van
2000 over het informatiesysteem GIDS beschikte.
De ontwikkelingen op de vijf beleidsthema’s blijken niet altijd overeen te
komen met de verwachtingen en de doelstellingen die voor 2000 zijn
neergelegd. Verklaringen hiervoor zijn door de regio’s niet altijd eenvoudig
te geven. Dit roept op tot nadere analyses en blijvende aandacht. Daarnaast
moet zowel in de regio’s als landelijk ervaring worden opgedaan met het
formuleren van realistische kwantitatieve doelstellingen en prognoses. Ook
hierbij geldt dat er sprake is van een groeitraject. Naarmate de analyses van
de korpsen in kwaliteit toenemen, zullen we ook beter in staat zijn tot meer
realistische doelstellingen en prognoses te komen.
De bevindingen naar aanleiding van de toetsing van de begroting en het
beleidsplan voor het jaar 2001 zullen separaat worden toegezonden.

3

Actualisatie BNP thema’s

In het BNP zijn de beleidsthema’s en de beheersmatige randvoorwaarden
voor de jaren 1999-2002 opgenomen. Het betrof de beleidsthema’s
jeugdcriminaliteit, geweld op straat, zware en georganiseerde criminaliteit,
verkeersveiligheid en milieu.
De beheersmatige randvoorwaarden waren gebiedsgebonden politiezorg,
slachtofferzorg, doelmatigheid en doeltreffendheid, kwaliteitszorg,
organisatie en kwaliteit van de recherchefunctie, personeel en vrijwillige
politie.
Gebleken is dat enkele beheersmatige randvoorwaarden inmiddels zodanig
succesvol zijn geïmplementeerd en gedragen in de politieorganisatie, dat
jaarlijkse rapportage in het kader van de landelijke beleids- en
beheerscyclus niet meer noodzakelijk is. Daarom zal de landelijke
informatievraag voor enkele randvoorwaarden vervallen te weten voor
doelmatigheid, gebiedsgebonden politiezorg en kwaliteitszorg.
• Gebiedsgebonden politiezorg
Gebiedsgebonden politiezorg is een onderwerp dat inmiddels in de
regionale korpsen is geïmplementeerd. Alle korpsen hebben een op maat
gesneden vorm van gebiedsgebonden werken ingevoerd, waardoor het
beoogde effect is bereikt. De opname van dit onderwerp in de LPB heeft
daarom niet langer een toegevoegde waarde. Dit laat onverlet dat verdere
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kwaliteitsverbetering mogelijk blijft. In dat kader loopt op dit moment een
landelijk onderzoek naar gebiedsgebonden politiezorg. De eindrapportage
van dit onderzoek zal medio 2001 verschijnen.
• Doelmatigheid
In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de regionale
politiekorpsen in deze kabinetsperiode landelijk circa 2.000 arbeidsjaren
vrijspelen ten behoeve van het directe en indirecte executieve politiewerk.
Aan het realiseren van deze doelstelling is gezamenlijk gewerkt. Zoals uit
het rapport ”Doelmatigheid Nederlandse Politie” blijkt, bedraagt medio 2000
de structurele doelmatigheidswinst 1.656 fte’s. Zoals ook aan de Tweede
Kamer gemeld, is het perspectief voor de uiteindelijke realisatie van 2.000
fte’s in 2002 dan ook, mede in het licht van de nog te verwachten
ontwikkelingen, gunstig te noemen.
Begin 2001 is een handzame inventarisatie van de
doelmatigheidsmaatregelen van de politieregio’s verspreid. We gaan er van
uit dat ideeën over doelmatigheidstoepassingen tussen de korpsen zullen
worden uitgewisseld. In bovenstaand licht gezien is afzonderlijke opname
van dit onderwerp in de LPB niet langer noodzakelijk.
Wel zal met het oog op het afleggen van verantwoording over de in het
regeerakkoord opgenomen doelstellingen, begin 2002 een update van het
eerder uitgevoerde onderzoek plaatsvinden.
• Kwaliteitszorg
In het Besluit kwaliteitszorg politie (d.d. 24 juni 1999) zijn nadere regels
gesteld aan de kwaliteitszorg bij de politie. Dit besluit legt de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg bij de korpsbeheerder en regelt
de wijze waarop de systematische evaluatie van de kwaliteitszorg concreet
wordt ingevuld. Daarnaast bevat het besluit expliciete, aanvullende eisen
met betrekking tot de inrichting van het beleidsplan en het jaarverslag op
het terrein van de kwaliteitszorg. Tot op heden werden de bepalingen nog
eens genoemd in de landelijke politiebrief.
De eerste cyclus van het stelsel van Kwaliteitszorg is inmiddels voltooid in
alle korpsen en het LSOP. Gelet hierop en gezien de borging in het Besluit
kwaliteitszorg wordt met ingang van 2002 van de opname van de
randvoorwaarde kwaliteitszorg in de LPB afgezien.
Er zij op gewezen dat op basis van de bepalingen in het Besluit
kwaliteitszorg nog steeds aandacht aan het onderwerp kwaliteitszorg
geschonken dient te worden in de regiostukken.
Nieuwe aandachtspunten
Naast bovenstaande beheersmatige randvoorwaarden, die niet langer in de
LPB zullen worden opgenomen, zijn er voor 2002 enkele nieuwe
aandachtspunten.
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In de LPB 2001 is aangekondigd dat bezien zou worden op welke wijze de
politietaken die voortvloeien uit de Vreemdelingenwet en de internationale
rechtshulp bij strafzaken geïntegreerd kunnen worden in de LPB 2002.
Verder hebben de ministers van BZK en Justitie recent het rapport van de
overleggroep “Bovenregionale organisatie van de politie” aan de Tweede
Kamer aangeboden. In de begeleidende notitie is aangegeven de
samenwerking binnen de Nederlandse politie via de landelijke beleids- en
beheerscyclus verder te zullen bevorderen. Op deze onderwerpen wordt
hierna ingegaan.
• Vreemdelingenzorg
In 2000 heeft de Tweede Kamer besloten de uitvoering van de
Vreemdelingenwet aan te merken als groot project. Dit impliceert dat de
staatssecretaris van Justitie meerdere malen per jaar over de uitvoering moet
rapporteren. Ter ondersteuning hiervan is het essentieel dat de betreffende
informatiesystemen goed en adequaat gevuld worden. Een goede uitvoering
van de Vreemdelingenwet betekent onder meer tijdig en zorgvuldig
beslissen op aanvragen van vreemdelingen, adequaat
vreemdelingentoezicht en voortvarendheid bij de uitvoering van het
terugkeerbeleid. Hiervoor is nodig dat betrokken organisaties samenwerken,
dat een goede informatie-uitwisseling totstand komt, en dat landelijke en
regionale beleidsprioriteiten op elkaar zijn afgestemd. Het realiseren van
deze doelstellingen wordt bewerkstelligd door met alle korpsen, voor zover
dat nog niet is gebeurd, afspraken te maken tussen de IND en de
Vreemdelingendienst. Deze afspraken richten zich op het kunnen volgen en
beoordelen van de kwaliteit van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid
en de daarbinnen gestelde prioriteiten op de deelterreinen toelating,
toezicht en terugkeer. Er worden dan ook afspraken opgenomen over te
bereiken doelstellingen en resultaten.
• Internationale rechtshulp in strafzaken
Met de ontwikkeling van Internationale Coördinatie Centra (ICC) en de
invoering van LURIS (Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale
Rechtshulp) is beoogd de uitvoering van internationale rechtshulp door
politie en openbaar ministerie sterk te verbeteren. De ICC’s dienen
uiteindelijk aanspreekbaar te zijn op alle gebieden van internationale
rechtshulp met als belangrijkste taken de registratie van verzoeken, de
coördinatie van de uitvoering en het toezicht op de kwaliteit van de
afdoening. In 2002 moeten dan ook alle inkomende en uitgaande politiële
en justitiële rechtshulpverzoeken via de ICC’s in LURIS worden geregistreerd.
Dit betekent dat alle politiekorpsen moeten zijn aangesloten bij een van de
ICC’s. Naast de ontwikkeling van de ICC’s zal op internationaal gebied de
informatie-uitwisseling met Europol in de komende jaren steeds belangrijker
worden en in toenemende mate een verplichtend karakter hebben.

Blad
6 van 39

Datum
28 februari 2001
Kenmerk
EA2001/U56683
Blad
7 van 39

Ten behoeve van het toezicht op de kwaliteit en de intensivering van de
uitvoering van de rechtshulp (i.h.b. voor wat betreft de voortgangsbewaking
en doorlooptijden) dient de politie – evenals het openbaar ministerie –
eisen te stellen aan de tijdigheid van het voldoen aan de
rechtshulpverzoeken door haar organisatie. Dit jaar zullen binnen het ICC
netwerk (het OM, de politie en het ministerie van Justitie), afspraken worden
gemaakt over
de te hanteren doorlooptijden voor elke partner in de rechtshulpketen.
Deze doorlooptijden zullen dan in LURIS worden geïmplementeerd.
De doorlooptijden worden in LURIS bijgehouden en de korpsen krijgen,
indien daar aanleiding toe is, een rappèl vanuit het OM.
• Samenwerking (Bovenregionale organisatie van de politie)
In het rapport van de overleggroep “Bovenregionale organisatie van de
politie”, onder voorzitterschap van de heer Brinkman, is een aantal
aanbevelingen geformuleerd die gericht zijn op het verbeteren van de
(bovenregionale) samenwerking tussen de regionale politiekorpsen onderling
en met het KLPD.
Voor twee van deze aanbevelingen is in de aanbiedingsbrief aan de Kamer
opgenomen dat deze hun weerslag zullen krijgen in de beleids- en
beheerscyclus en daartoe opgenomen worden in de LPB 2002. De korpsen
wordt gevraagd aandacht te besteden aan de aanbeveling van de
commissie Brinkman omtrent de afspraken over en de resultaten van
bovenregionale samenwerking tussen de korpsen. De Commissie
Bovenregionale Opsporing (CBO) zal de ontwikkelingen ter zake nadrukkelijk
volgen.
Daarnaast is in dit kader het in ontwikkeling zijnde werkprogramma
samenwerking tussen het KLPD en regio’s van belang. Dit werkprogramma
zal leiden tot aanbevelingen die de samenwerking moeten verbeteren.
De tweede aanbeveling heeft betrekking op de inrichting van
bovenregionale rechercheteams (BRT’s) en de resultaten die deze moeten
behalen. Met betrekking tot de beoordeling van de aanpak van de
middencriminaliteit wordt de korpsen gevraagd om op te nemen hoeveel
capaciteit hiervoor benodigd is geweest. Zoals bekend zijn de regio’s
onderling overeengekomen om 1% van hun capaciteit beschikbaar te
stellen ten behoeve van de bestrijding van middencriminaliteit. Bij de
beoordeling van de jaarverslagen en de jaarplannen zal worden bekeken op
welke wijze vorm is gegeven aan de vorm en inhoud van de bovenregionale
structuur. Daartoe is in het format met betrekking tot organisatie en kwaliteit
van de recherche de vraag opgenomen hoe de korpsen in financiële en
formatieve zin invulling hebben gegeven aan de afspraken over de
bovenregionale structuur.
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4

Kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening en de cyclus

In de LPB 2001 is aan de korpsen gevraagd de jaarverslagen over 1999, met
name waar het de beleidsthema’s betreft, zoveel mogelijk in te richten
conform de vraagstelling in de LPB 2000. Dit met het doel om tot een
geaggregeerd beeld te kunnen komen over de resultaten en prestaties van
de Nederlandse politie. Geconstateerd moet worden dat dit op basis van de
aangeleverde jaarverslagen nog onvoldoende mogelijk is gebleken. Op
basis van deze ervaring is met de voorzitters van de politieberaden
geconcludeerd dat de kwaliteit van de informatie-uitwisseling tussen regio’s
en Rijk de komende tijd punt van aandacht dient te zijn. Op initiatief van
BZK en in overleg met het NPI, zullen hiervoor activiteiten worden
ondernomen. In bijlage 1 wordt hierop nader ingegaan.
• Evaluatie
Het jaar 2000 was het eerste jaar waarin de beheers- en beleidscyclus
volledig kon worden doorlopen. Beginnend met de LPB 2000 en dit jaar
uitmondend in een (regionale) jaarrapportage over het jaar 2000.
Verschillende elementen van de cyclus zijn tussentijds kritisch gevolgd,
maar na indiening van de regionale jaarrapportages over 2000 is het voor
het eerst mogelijk de cyclus als geheel te evalueren. In overleg met de
politieberaden is besloten deze beleidscyclus dit jaar te evalueren. In
bijlage 1 wordt nader ingegaan op de doelstellingen van deze evaluatie.
• Ontwikkeling cyclus
Op termijn zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is een verschuiving
te maken van planning naar resultaten binnen de beleidscyclus.
Het is immers zuiverder om op basis van resultaten te beoordelen in
hoeverre de (individuele) korpsen hebben bijgedragen aan de doelstelling
om Nederland aantoonbaar veiliger te maken. Deze stap kan echter pas
worden gemaakt wanneer gezamenlijk wordt vastgesteld dat de huidige
cyclus zowel qua functie als inhoud naar behoren functioneert. Wel vindt in
2001 reeds een accentverschuiving naar resultaten plaats door middel van
de invoering van prestatiebekostiging en het opstellen van het eerste
Jaarverslag Nederlandse politie (zie bijlage 1).
• Dialoog regio-Rijk
Om tegemoet te komen aan de wensen van de korpsen zal bij de
beoordeling van de regiostukken voor het jaar 2002 een minder rigide
planning van de gesprekken met de regio’s worden gehanteerd. Met korpsen
die op basis van hun begroting in aanmerking komen voor preventief
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toezicht zullen de gesprekken ongewijzigd vóór 31 december 2001 gevoerd
moeten worden.
De gedachte is om voor de andere korpsen te streven naar een gesprek in
het eerste kwartaal van het nieuwe begrotingsjaar. De indieningstermijn van
de gevraagde planningsdocumenten voor 2002 blijft onveranderd 15
november 2001. De bedragen in de planningsdocumenten dienen zowel in
guldens als in euro’s te worden weergegeven.

5

Integratie

In de LPB voor het jaar 2001 lag de nadruk onder meer op integratie, waar
dit zinvol en mogelijk is, van de beleids- en beheerscycli van de
bovenregionale voorzieningen, het KLPD en het LSOP met de landelijke
beleids- en beheerscyclus voor de regionale politiekorpsen. Dit om de
eenvormigheid en duidelijkheid te vergroten en de samenhang in het
politiewerk verder te benadrukken. Op dit punt is in 2000 al het nodige
bereikt. In een aantal gevallen leverde deze integratie met name ten
aanzien van de bovenregionale voorzieningen echter nog een knelpunt op.
Onder andere waar het de tijdige inzending van de (bovenregionale)
jaarplannen en de begrotingen betreft. De wens tot integratie wordt
voortgezet in de LPB 2002. Deze LPB heeft derhalve niet alleen betrekking
op de regionale politiekorpsen, maar ook op het KLPD en het LRT, het
LSOP en de overige bovenregionale voorzieningen (kernteams, unit
mensensmokkel, unit synthetische drugs, FEC, CIV en de interregionale
fraudeteams).
5.1
Bovenregionale voorzieningen
Aan alle bovenregionale voorzieningen wordt, net als voor 2001, gevraagd
om dezelfde plannings- en verantwoordingsdocumenten (jaarplan, begroting
en meerjarenraming, voortgangsrapportage, jaarverslag en jaarrekening) aan
te leveren en daarbij de indieningstermijnen van de landelijke beleids- en
beheerscyclus aan te houden. Voor wat betreft de inhoud van de financiële
documenten wordt gevraagd de eisen en modellen te hanteren zoals die
ook voor de regionale politiekorpsen gelden. In het geval van de
beleidsdocumenten is er een informatiemodel voor de kernteams waarop
men zich dient te richten (gezonden aan de kernteamchefs onder nummer
EA2001/U51318). Voor de interregionale fraudeteams en het FEC is een
informatiemodel in de maak dat in 2002 voor deze teams richtinggevend zal
zijn. Dit informatiemodel is afgeleid van het informatiemodel voor de
kernteams.
De Grensoverschrijdende Observatie Teams (GROTS) dienen alleen een
(beleidsmatige en financiële) verantwoording over het afgelopen jaar in,
uiterlijk op 1 juni.
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5.2
KLPD
Het KLPD heeft vanwege de status van agentschap, een aparte positie. Om
die reden blijven de huidige geldende indieningstermijnen voor de
documenten van het KLPD gelden.
In 2000 is het KLPD gestart met het proces om de beleids- en
beheersdocumenten, zowel qua inhoud als planning, in lijn te brengen met
de cyclus zoals deze geldt voor de regionale politiekorpsen.
Binnen dit proces van integratie zal verder bezien worden in hoeverre de
bekostigingsconstructie van het KLPD gelijk geschakeld kan worden aan die
van de regionale korpsen. Vooruitlopend hierop zal waar mogelijk al
eenzelfde systematiek gehanteerd worden als bij de regionale politiekorpsen
ten aanzien van de beleidsmatige en financiële voornemens en realisatie
van het KLPD. Dit vereist dat het KLPD zoveel als mogelijk de structuur en
het stramien zoals gevraagd in deze LPB volgt. In overleg met het KLPD zal
worden bezien in hoeverre dit mogelijk en zinvol is.

5.3
LSOP
In de LPB 2001 is gekozen voor integratie van de bovenregionale
voorzieningen binnen de landelijke beleids- en beheerscyclus. Dit betekent
dat ook het LSOP haar beleids- en beheersdocumenten inricht en inzendt
overeenkomstig de vigerende regelgeving. Gezien deze ontwikkeling is het
denkbaar in deze landelijke politiebrief ook aandacht te schenken aan het
belangrijke onderwerp van de vernieuwing van het politieonderwijs. Dit
majeure project kent evenwel zijn eigen dynamiek en binnen de
projectstructuur vindt thans reeds informatie-uitwisseling en verantwoording
plaats. Dit gegeven als ook het streven om zo veel als mogelijk onnodige
bureaucratie te vermijden, leidt tot de keuze dit onderwerp buiten deze
landelijke politiebrief te houden.
Thans wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe wet op het
politieonderwijs. Hierin wordt het nieuwe besturingsconcept voor het
politieonderwijs beschreven, dat ervan uitgaat dat de ministeries en de
korpsen fungeren als opdrachtgever van het LSOP en dat het LSOP de rol
van opdrachtnemer vervult. Binnen dit concept vindt jaarlijks afstemming
plaats over de opleidingsvraag vanuit de regionale politiekorpsen in relatie
tot het op Rijksniveau voor het politieonderwijs beschikbare budget.
Hiertoe is het belangrijk te kunnen beschikken over adequate informatie
m.b.t. de opleidingsvraag vanuit de korpsen. Op dit moment wordt deze
informatie beperkt van de korpsen gevraagd. In 2001 zal een model worden
ontwikkeld waarmee binnen het raamwerk van deze beleids- en
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beheerscyclus op adequate wijze de hiervoor benodigde informatie kan
worden verkregen.
5.4
ME-beleidsplan
In navolging van de integratie wordt gewerkt aan de aansluiting van de
cyclus van het ME-beleidsplan aan de landelijke begrotings- en
beleidscyclus. Deze ontwikkeling is aangekondigd in de verschillende
brieven naar aanleiding van de indiening van het ME-beleidsplan 2000. Als
voorproefje bestond in 2000 de mogelijkheid het ME-beleidsplan 2001
gelijktijdig in te dienen met de regionale planningsdocumenten.
Ik verzoek u het ME-beleidsplan 2002 te integreren in de planningscyclus en
het (bijvoorbeeld) als bijlage mee te zenden bij de planningsdocumenten
(indieningsdatum 15 november 2001).
Voor de jaren daarna zal de systematiek aansluiten bij de regionale
beleidsplannen. De regionale beleidsplannen beslaan een vierjarige termijn
en worden jaarlijks geactualiseerd in een jaarplan. Deze systematiek gaat
ook gelden voor het ME-beleidsplan. Daarbij blijft gelden dat de inzending
gelijktijdig met de planningsdocumenten geschiedt.
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Nadere informatie met betrekking tot de inhoud en het proces van de
beleids- en beheerscyclus
• Toetsing 2000
Op basis van de toetsing van de beleidsdocumenten voor het jaar 2000
heeft, in mei van dat jaar, een overleg plaats gevonden met
vertegenwoordigers van de korpsen. Hieruit is gebleken dat met name de
vraagstelling vanuit de ministeries nog de nodige aandacht behoeft. Deze
moet duidelijker zijn en meer een afspiegeling vormen van de praktijk.
Hierdoor kan de inhoud van de beleidsdocumenten beter aansluiten bij de
informatiebehoefte van zowel de korpsen als de ministeries en zal de
kwaliteit van de informatie-uitwisseling stijgen. In overleg met landelijke
platforms is voor de diverse beleidsthema’s aan de verdere verbetering
gewerkt. Deze uitwerking van de onderwerpen heeft als doel dat er betere
informatie wordt uitgewisseld, niet meer informatie.
Tot slot is er vanuit de ministeries groeiende aandacht voor de uitvoering
van de regionale probleemanalyses op de verschillende terreinen. Door
middel van een analyse ontstaat immers een helder zicht op de aard en
omvang van de problematiek. Vervolgens kunnen de aanpak en
doelstellingen van de analyse worden afgeleid. Deze vormen de basis voor
de informatie-uitwisseling tussen regio en Rijk. De analyses op zich kunnen
mede de input vormen voor verdere beleidsontwikkelingen op landelijk
niveau.
• Jaarverslag Nederlandse politie als sluitstuk van de cyclus
Zoals in deze LPB is aangegeven verdient de kwaliteit van de informatieuitwisseling tussen regio’s en Rijk de komende tijd extra aandacht.
In het voorzittersoverleg (het overleg tussen de directeur-generaal Openbare
Orde en Veiligheid van het ministerie van BZK en de directeur-generaal
Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie met de voorzitters van het
korpsbeheerdersberaad, de raad van hoofdcommissarissen en het OMPolitieberaad) van 12 oktober 2000 is, naar aanleiding van de ontvangen
jaarverslagen van de korpsen over 1999, aan de orde gekomen dat nader
bezien zou moeten worden op welke wijze de informatievoorziening beter
vorm zou moeten krijgen, zodat een zo compleet mogelijk beeld geschetst
kan worden van de resultaten en prestaties van de korpsen.
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Op basis van de regionale jaarrapportages over 2000 zal ook een landelijke
jaarverslag Nederlandse Politie over het jaar 2000 verschijnen. In het
landelijk jaarverslag zal een beeld geschetst worden van de ontwikkelingen
op de verschillende beleidsthema’s in Nederland. Zowel in de zin van de
initiatieven en activiteiten die de inspanningen van de Nederlandse politie
vormen als in de zin van resultaten en effecten die voortvloeien uit deze
inspanningen. Dit sluit ook aan bij de beweging zoals die bij de
verantwoording over de Rijksbegroting gaande is. Vanaf de Rijksbegroting
2002 zullen de beleidsdoelstellingen verwoord worden in termen van te
bereiken prestaties.
Dit voornemen verlangt dat de korpsen bij de beschrijving van hun resultaten
ook het verband aangeven met de omvang en ontwikkeling van de
problematiek zoals deze op basis van de diverse regionale analyses
zichtbaar is gemaakt.
Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat het Jaarverslag Nederlandse Politie
over 2000 in het najaar zal worden aangeboden. Met het vervaardigen van
het Jaarverslag Nederlandse Politie 2000 wordt een eerste stap gezet naar
de beantwoording van de vraag of Nederland aantoonbaar veiliger wordt.
Met het Informatiemodel Nederlandse Politie en GIDS wordt een
toenemende vergelijkbaarheid van de informatie bereikt, die het steeds
beter mogelijk maakt om landelijke ontwikkelingen in beeld te brengen. Het
essentiële belang van vergelijkbaarheid spreekt voor zich. Aan de korpsen
wordt om die reden met klem gevraagd om de in de LPB 2000 gevraagde
elementen in het jaarverslag over 2000 herkenbaar terug te laten komen,
met daarbij in het bijzonder de aandacht voor de relatie tussen de op basis
van de analyse vastgestelde probleemstelling en de bereikte resultaten.
Om te bezien in hoeverre het Rijk bij het uitvoeren van analyses kan
ondersteunen, zal in overleg met het NPI een landelijke bijeenkomst worden
georganiseerd. Daarbij zal met name aandacht worden geschonken aan de
inhoud en de eisen ten aanzien van de probleemanalyses, als basis voor
een meer kwalitatieve verslaglegging over de resultaten en prestaties van de
Nederlandse politie op de verschillende beleidsterreinen.
• Evaluatie van de cyclus
Het jaar 2000 was het eerste jaar waarin de begrotings- en beleidscyclus
volledig kon worden doorlopen. Hierdoor kan, na de indiening van de
regionale jaarrapportages over 2000, de cyclus als geheel worden
geëvalueerd.
Deze evaluatie betreft de inhoud en de toepassing van de cyclus en zal
plaatsvinden in de loop van 2001, mede in het licht van een nieuw
regeerakkoord en een nieuw BNP. De verschillende actoren (politie, bestuur,
openbaar ministerie en de ministeries van Justitie en BZK) zullen hierbij
betrokken worden. Bij deze evaluatie zal, op verzoek van vertegenwoordigers
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van het politieveld, aandacht worden besteed aan de verhouding van de
landelijke en de regionale cycli, de werklast die deze cycli met zich
meebrengen en de informatie-uitwisseling tussen regio en Rijk. Uit de
evaluatie moet duidelijk worden wat in de ogen van de verschillende
betrokkenen de functie van een landelijke beleids- en beheerscyclus is en
welke verbeteringen nodig zijn om het nut en de bruikbaarheid van de
cyclus voor alle betrokkenen te versterken.
De inrichting van de landelijke beleids- en beheerscyclus kent op dit
moment ook een knelpunt dat als onderwerp bij de evaluatie van de cyclus
terug zal komen. Van de ministeries wordt gevraagd om iedere derde
woensdag van mei in de Tweede Kamer verantwoording af te leggen over
het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Waar het de politie betreft is het
nog lastig om hier invulling aan te geven, daar de jaarverslagen en
jaarrekeningen van de regionale politiekorpsen op dat moment nog niet
beschikbaar zijn. Van de korpsen wordt op dit moment gevraagd om deze
documenten in het kader van de landelijke beleidscyclus uiterlijk 1 juni aan
te leveren.
Een ander punt voor de evaluatie betreft de functie van de
voortgangsrapportage over de eerste acht maanden van het jaar. Bij de
evaluatie kan het belang van deze rapportage nog eens worden afgewogen
in relatie tot de kwaliteit van de andere plannings- en
verantwoordingsdocumenten én het beschikbaar komen van de landelijke
database. Deze wordt door de korpsen gevuld met gegevens vanuit GIDS en
hier kan gezamenlijk gebruik van worden gemaakt. Hierdoor is ook voor de
ministeries, los van de voortgangsrapportage, de nodige informatie
beschikbaar.
• Prestatiebekostiging
De invoering van prestatiebekostiging met ingang van 2001 kan gezien
worden als een accentverschuiving naar resultaten. Van prestatiebekostiging
gaan prikkels uit voor een doelmatige en effectieve inzet van
politie(personeel).
De behoefte aan politiezorg is tot heden bepalend geweest voor de hoogte
van het budget dat een korps ontving. Zodoende ontbeerde de bekostiging
(financiële) prikkels om het prestatieniveau te verhogen.
De grondslagen die bij de toekenning van prestatiebekostiging zullen
worden gehanteerd, worden ontwikkeld door de beraden. De achtergrond is
dat de individuele korpsen geprikkeld worden om hun prestaties te verhogen.
Naar verwachting kan de besluitvorming omtrent prestatiebekostiging medio
2001 worden afgerond.
• Evaluatie Informatiemodel Nederlandse Politie
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Het Informatiemodel Nederlandse Politie (INP) is mede bepalend voor het
goed functioneren van de begrotings- en beleidscyclus. De kwantificering
van en rapportage over doelstellingen staat of valt met de aanwezigheid van
juiste en eenduidige indicatoren. Op deze wijze worden resultaten
transparant en vergelijkbaar.
In lijn met de groei van de cyclus moet ook het INP uitgroeien tot een
model waarin voor een ieder zinvolle en bruikbare informatie is vervat. Na
de ervaringen met de eerste versie en interactie met politiedeskundigheid
op de terreinen milieu en zware en georganiseerde criminaliteit is dan ook
gewerkt aan een nieuwe versie van het INP, versie INP 2002. Hierin zijn
aanpassingen doorgevoerd die het INP nog beter laten aansluiten bij de
politiepraktijk en de daarin gebruikte registraties. De aanpassingen in het INP
zullen ook in GIDS terugkeren. Het is immers GIDS dat de korpsen in de
gelegenheid stelt de gevraagde informatie op een relatief eenvoudige wijze
te genereren.
In de formats die door BZK t.b.v. de thema’s en randvoorwaarden worden
aangeleverd, zijn indicatoren opgenomen die voortkomen uit het INP, versie
2002.
Stroomschema beleids- en beheerscyclus
In deze bijlage is een stroomschema opgenomen, waarin de koppeling van
de landelijke aan de regionale cyclus staat weergegeven. De inrichting van
de cyclus bij de politie heeft tot doel een goede afstemming te realiseren
tussen de landelijke en de regionale beleids- en beheerscycli. Naast de
landelijke beleidsthema’s stellen korpsen immers ook regionale prioriteiten
vast. Een duidelijke inbreng van gemeenten en openbaar ministerie hierbij
is van groot belang. Omdat zowel de landelijke als de regionale prioriteiten
hun neerslag hebben in dezelfde regiostukken moet de informatie gelijktijdig
beschikbaar zijn.
Hieruit blijkt eens te meer dat voor een goede informatie-uitwisseling tussen
politiekorpsen, BZK en het Parlement een strak schema gevolgd dient te
worden.
Alle regionale plannings- en verantwoordingsinformatie, door ieder korps op
eigen wijze vormgegeven via bijvoorbeeld de gemeenten en districten,
moeten uitmonden in één stuk over de Nederlandse politie waarmee
adequate informatie en verantwoording kan worden verstrekt aan het
parlement.
Dit vergt de nodige discipline van alle partijen omdat voor het slagen van
de cyclus aan meerdere voorwaarden moet worden voldaan.
Als een bepaalde thema of randvoorwaarde aan de orde is, dient bij de
uitwerking hiervan dezelfde structuur te worden gehanteerd. Dan is het
mogelijk de regiostukken soepel te vertalen tot één landelijk stuk.
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Om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden worden bijvoorbeeld jaarlijks
in de LPB formats opgenomen en worden indicatoren gebruikt die
opgenomen zijn in het INP.
Een tweede voorwaarde voor het slagen van de cyclus is een tijdige en
volledige inzending van de documenten. In iedere LPB is hieraan de
nodige aandacht besteed. Helaas moet ook ten aanzien van de regionale
planningsstukken voor 2002 geconstateerd worden, dat niet alle korpsen
hieraan hebben voldaan.
De informatie werd niet tijdig (vóór 15 november) ingeleverd en/of was niet
compleet. Met name de opname van de begrotingen en jaarplannen van de
bovenregionale voorzieningen liet te wensen over.
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1. LANDELIJK BELEIDSTHEMA: JEUGDCRIMINALITEIT
Op dit terrein is de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen ingezet. Zo is
mede dankzij de aanbevelingen uit het rapport “Visie op de politiële
jeugdzorg” een impuls aan de jeugdtaak gegeven. Deze aanbevelingen
betroffen vooral waarborging van het jeugdspecialisme,
deskundigheidsbevordering en een heldere taakomschrijving van de
jeugdtaak. Naast dit rapport is de verbinding tussen de jeugdtaak en de
gebiedsgebonden politiezorg verder vorm gegeven. Ten derde heeft de
bijzondere bijdrage die voor de aanpak van jeugd en veiligheid is
toegekend een extra impuls betekend. Tot slot wordt ook aan de
samenwerking tussen de regionale korpsen onderling en met andere partners
op dit gebied verder invulling gegeven.
Doelstellingen, analyse en indicatoren
Het BNP bevat als doelstelling ten aanzien van jeugdcriminaliteit:
Het aantal jongeren dat zich schuldig maakt aan vormen van criminaliteit zal
substantieel moeten dalen. De pakkans moet hoger, de herhaling lager en de
consequenties van crimineel gedrag moeten voor de jongeren duidelijker zijn.
Afhankelijk van de regionale probleemanalyse zullen activiteiten gericht moeten zijn op
het keren van de huidige trends. De korpsen geven in het jaarplan aan hoe op basis van
een regionale probleemanalyse deze landelijke doelstelling vertaald is naar regionale
doelstellingen. Daarbij wordt gevraagd om relevante elementen uit de hierboven
geschetste ontwikkelingen te betrekken.
Bij het formuleren van de doelstellingen maken de korpsen gebruik van de onderstaande
indicatoren die deel uitmaken van het informatiemodel Nederlandse politie 2002.

1. Het aantal aangehouden minderjarige verdachten / het aantal minderjarigen
2. Het aantal aangehouden minderjarige verdachten / het aantal aangehouden
verdachten
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3. Percentage politiesepots minderjarige verdachten
4. Percentage HALT-verwijzingen minderjarige verdachten
5. Percentage afdoeningen OM minderjarige verdachten
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Doorlooptijden
• Welk percentage PV’s is binnen één maand na het eerste verhoor doorgezonden aan
het OM?

De organisaties geven in het jaarplan per indicator en per thema aan:
1. Wat is het resultaat over 1999 en 2000 geweest?
2. Wat is de gekwantificeerde doelstelling uit het beleidsplan 2000-2002 voor
het jaar 2002?
3. Wordt dezelfde doelstelling gehanteerd in het jaarplan 2002 of richt men
zich op een alternatieve doelstelling.
4. Geef een korte verklaring voor eventuele verschillen en licht toe in
hoeverre dit leidt tot bijstelling van het beleid .
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2. LANDELIJK BELEIDSTHEMA: GEWELD OP STRAAT
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Het thema geweld kent een groot aantal ontwikkelingen. Zo is de registratie
op de verschillende genoemde gebieden verder vorm gegeven. Op het
gebied van huiselijk geweld is een protocol ontwikkeld. Bij geweld in het
(semi-)publieke domein wordt een nadere relatie met gebiedsgebonden
politiezorg gelegd. In het kader van instrumenteel geweld wordt illegaal
wapenbezit bestreden. Op het gebied van zeden heeft een zelfevaluatie
plaatsgevonden. Tot slot wordt aan de samenwerking tussen de regionale
korpsen onderling en met andere partners op dit gebied verder invulling
gegeven.
Doelstellingen, analyse en indicatoren
Het BNP kent als doelstelling ten aanzien van geweld op straat:
De kans dat mensen slachtoffer worden van geweld moet sterk verminderen, waardoor
ook de objectieve en subjectieve gevoelens van onveiligheid zullen verminderen.
Bevorderd moet worden dat de aangiftebereidheid van de slachtoffers wordt vergroot om
daarmee de vervolgingskans van de daders te vergroten.
Het gaat vooral om de volgend onderscheiden categorieën :
• geweld binnenshuis (binnen relaties, soms gepaard met seksueel geweld)
• instrumenteel geweld (berovingen, roofovervallen, illegaal wapenbezit)
• geweld in het (semi-) publieke domein
• zedendelicten
De korpsen geven in het jaarplan aan hoe op basis van een regionale probleemanalyse
deze landelijke doelstelling vertaald is naar regionale doelstellingen. Daarbij wordt
gevraagd om relevante elementen uit de hierboven geschetste ontwikkelingen te
betrekken.
Bij het formuleren van de doelstellingen maken de korpsen gebruik van de onderstaande
indicatoren die deel uitmaken van het informatiemodel Nederlandse politie 2002. Tot
geweld behoort in dit model: straatroof, zedenmisdrijf, moord en doodslag, misdrijven
openbare orde, bedreiging en mishandeling. Verzocht wordt om deze delictsoorten te
relateren aan bovengenoemde categorieën.
1. Aangifteratio (bedreiging, mishandeling, straatroof)
2. Aantal (zedenmisdrijven, misdrijven moord en doodslag, misdrijven openbare orde)

3. Verdachtenratio (alle delictsoorten)
4. Oplossingspercentage (alle delictsoorten)

De organisaties geven in het jaarplan per indicator en per thema aan:
1. Wat is het resultaat over 1999 en 2000 geweest?
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2. Wat is de gekwantificeerde doelstelling uit het beleidsplan 2000-2002 voor
het jaar 2002?
3. Wordt dezelfde doelstelling gehanteerd in het jaarplan 2002 of richt men
zich op een alternatieve doelstelling.
4. Geef een korte verklaring voor eventuele verschillen en licht toe in
hoeverre dit leidt tot bijstelling van het beleid .
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3. LANDELIJK BELEIDSTHEMA: ZWARE GEORGANISEERDE
CRIMINALITEIT (+)
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Op dit terrein is de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen te benoemen.
Ten eerste is in het kader van Abrio de uitgave
“Informatieproduktenprioritering zware en georganiseerde criminaliteit”
ontwikkeld als middel om een criminaliteitsbeeldanalyse te maken. Ten
tweede zijn evaluatie-instrumenten als het zwacrimodel of Zero te gebruiken
om recherche-onderzoeken stelselmatig te toetsen. Ten derde
wordt aan de samenwerking tussen de regionale korpsen onderling en met
andere partners op dit gebied verder invulling gegeven.
Doelstellingen, analyse en indicatoren
Het BNP bevat als doelstelling ten aanzien van zware georganiseerde criminaliteit:
Nederland moet zeer onaantrekkelijk worden om criminele activiteiten te ontplooien. Een
hoge pakkans, een lage opbrengst van criminele activiteiten en het verhinderen van
criminele organisaties om te infiltreren in de legale economie dragen daaraan bij.
De korpsen geven in het jaarplan aan hoe op basis van een regionale probleemanalyse
deze landelijke doelstelling vertaald is naar regionale doelstellingen en
samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt gevraagd om relevante elementen uit de
hierboven geschetste ontwikkelingen te betrekken.
Bij het formuleren van de doelstellingen maken de korpsen gebruik van de onderstaande
indicatoren die deel uitmaken van het informatiemodel Nederlandse politie 2002. Dit
betreft de volgende indicatoren die worden betrokken op de onderwerpen: (synthetische-)
drugshandel, mensensmokkel, wapenhandel, fraude, kinderporno, kinderprostitutie,
mensenhandel en milieu.
1. Het aantal verdachten in onderzoeksdossiers
2. Het aantal overgedragen onderzoeksdossiers
3. Deelnameratio criminele organisatie
4. Ontnemingsratio
5. Preventieratio

De organisaties geven in het jaarplan per indicator en per thema aan:
1. Wat is het resultaat over 1999 en 2000 geweest?
2. Wat is de gekwantificeerde doelstelling uit het beleidsplan 2000-2002 voor
het jaar 2002?
3. Wordt dezelfde doelstelling gehanteerd in het jaarplan 2002 of richt men
zich op een alternatieve doelstelling.
4. Geef een korte verklaring voor eventuele verschillen en licht toe in
hoeverre dit leidt tot bijstelling van het beleid .
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(+) Geldt tevens, voor zover mogelijk, voor het KLPD, het LRT, het FEC, de
UMS, de USD, de kernteams en de interregionale fraudeteams.
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4. LANDELIJK BELEIDSTHEMA: VERKEERSVEILIGHEID
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Op het gebied van verkeersveiligheid is de afgelopen jaren een aantal
ontwikkelingen ingezet. Naast het regulier korpsbeleid is er eveneens in een
groot aantal korpsen een verkeershandhavingsproject gestart. Daarnaast is er
aandacht voor de nalevingsnormen op het gebied van de onderwerpen
snelheid, alcohol, roodlichtnegatie, en gebruik van helm en gordel. Dit
geldt eveneens voor de aanpak van black spots. Ook is er aandacht voor de
wijze waarop de verkeerstaak wordt ingevuld bij de gebiedsgebonden
politiezorg. Tot slot wordt ook aan de samenwerking tussen de regionale
korpsen onderling en met andere partners op dit gebied verder invulling
gegeven.
Doelstellingen, analyse en indicatoren
Het BNP bevat als doelstelling ten aanzien van verkeersveiligheid:
In het 2010 zal het aantal verkeersdoden ten opzichte van 1985/1986 met 50% en het
aantal ziekenhuisgewonden met 40% moeten zijn gedaald. Verkeershandhaving door de
Nederlandse politie moet hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. Dit komt tot
uitdrukking in nalevingsnormen die worden gesteld aan de onderwerpen: snelheid,
alcohol, roodlichtnegatie, en gebruik van helm en gordel.
De korpsen geven in het jaarplan aan hoe op basis van een regionale probleemanalyse
deze landelijke doelstelling vertaald is naar regionale doelstellingen. Daarbij wordt
gevraagd om relevante elementen uit de hierboven geschetste ontwikkelingen te
betrekken.
Bij het formuleren van de doelstellingen maken de korpsen gebruik van de onderstaande
indicatoren die deel uitmaken van het informatiemodel Nederlandse politie 2002.
1. Het aantal dodelijke slachtoffers bij aanrijding
2. Het aantal ziekenhuisgewonden bij aanrijding
3. Aantal bekeuringen o.b.v. staandehoudingen / feitelijke FTE’s (snelheidsovertredingen,
roodlicht overtredingen en gebruik van gordel, helm)
4. Aantal bekeuringen o.b.v. staandehoudingen / aantal bekeuringen
(snelheidsovertredingen, roodlicht overtredingen en gebruik van gordel, helm)
5. Aantal bekeuringen (snelheidsovertredingen, roodlicht overtredingen en gebruik van
gordel, helm)
6. Aantal bekeuringen en processen verbaal / feitelijke FTE’s (alcoholmisdrijven)
7. Aantal bekeuringen en processen verbaal (alcoholmisdrijven)

De organisaties geven in het jaarplan per indicator en per thema aan:
1. Wat is het resultaat over 1999 en 2000 geweest?
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2. Wat is de gekwantificeerde doelstelling uit het beleidsplan 2000-2002 voor
het jaar 2002?
3. Wordt dezelfde doelstelling gehanteerd in het jaarplan 2002 of richt men
zich op een alternatieve doelstelling.
4. Geef een korte verklaring voor eventuele verschillen en licht toe in
hoeverre dit leidt tot bijstelling van het beleid .
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5. LANDELIJK BELEIDSTHEMA: MILIEU
Op dit terrein is de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen ingezet. Zo is
er groeiende aandacht voor geluidsoverlast, gevaarlijke stoffen en
afvaltransport. Daarnaast is er sprake van een verdere professionalisering van
de politiemilieutaak. De borging van de professionalisering in de
basispolitiezorg, de handhavingsteams en de interregionale
samenwerkingsverbanden is daarbij van groot belang.
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Doelstellingen, analyse en indicatoren
Het BNP bevat als doelstelling ten aanzien van milieu:
De politiemilieutaak moet professioneel zijn. Deze moet leiden tot een grotere
vervolgingskans voor overtreders van milieuwetten. De professionaliteit moet terug te
vinden zijn bij de milieuspecialisten, maar met name ook bij het management en de
basispolitiezorg.
De korpsen geven in het jaarplan aan hoe op basis van een regionale probleemanalyse
deze landelijke doelstelling vertaald is naar regionale doelstellingen. Hierbij is het
sturingsmodel OM van belang. Specifieke aandacht wordt besteed aan de verdere
professionalisering van de politiemilieutaak en de onderwerpen geluidsoverlast,
gevaarlijke stoffen en afvaltransport. Verder wordt gevraagd om relevante elementen uit
de hierboven geschetste ontwikkelingen te betrekken.
Bij het formuleren van de doelstellingen maken de korpsen gebruik van de onderstaande
indicatoren die deel uitmaken van het informatiemodel Nederlandse politie 2002.
1.
•
•
•

Milieu grijs
aantal meldingen
aantal misdrijven
aantal overtredingen

2.
•
•
•

Milieu groen
aantal meldingen
aantal misdrijven
aantal overtredingen

Zie voor georganiseerde criminaliteit op het gebied van milieu de indicator onder het
beleidsthema zware en georganiseerde criminaliteit.
De organisaties geven in het jaarplan per indicator en per thema aan:
1. Wat is het resultaat over 1999 en 2000 geweest?
2. Wat is de gekwantificeerde doelstelling uit het beleidsplan 2000-2002 voor
het jaar 2002?
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3. Wordt dezelfde doelstelling gehanteerd in het jaarplan 2002 of richt men
zich op een alternatieve doelstelling.
4. Geef een korte verklaring voor eventuele verschillen en licht toe in
hoeverre dit leidt tot bijstelling van het beleid .
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6. LANDELIJK BELEIDSTHEMA: POLITIËLE VREEMDELINGENZORG
Tot de vreemdelingenzorg worden de deelterreinen ‘toelating’, ‘toezicht’ en
‘terugkeer’ gerekend, en dit met betrekking tot zowel reguliere aanvragen van
vreemdelingen als asielaanvragen. Op dit terrrein is het van belang dat
betrokken organisaties samenwerken, dat een goede informatievoorziening
en –uitwisseling bij en tussen die betrokken organisaties voorhanden is, en
dat landelijke en regionale beleidsprioriteiten op elkaar zijn afgestemd. Met
betrekking tot ‘toelating’ is verder het Kwaliteitsproject Vreemdelingenzorg
en het standaardiseren van de werkprocessen dat daar deel van uitmaakt van
belang. Voor wat betreft het deelterrein ‘toezicht’ richt de aandacht zich op
de aanpak van de criminele vreemdeling en de controle op illegale
tewerkstelling en illegaal verblijf. Voor wat betreft het deelterrein ’terugkeer’
wordt het operationaliseren van de terugkeernotitie door de betrokken
partners ter hand genomen.
Doelstellingen en indicatoren
De landelijke doelstelling op het gebied van de vreemdelingenzorg richt zich op een
goede uitvoering van de vreemdelingenwet. Dit betekent onder meer tijdig en zorgvuldig
beslissen op aanvragen van vreemdelingen, adequaat vreemdelingentoezicht en
voortvarendheid bij de uitvoering van het terugkeerbeleid.
Voor het realiseren van de voornoemde doelstelling dienen met betrekking tot de
vreemdelingenzorg afspraken te worden gemaakt tussen de regionale politiekorpsen en
de regionale directies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij die afspraken
gaat het erom de vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid (en de daarbinnen
gestelde prioriteiten) zo optimaal mogelijk uit te voeren. De vastlegging van de gemaakte
afspraken gebeurt met behulp van de door het Ketenoverleg Vreemdelingenzorg (KOV)
goedgekeurde standaardsamenwerkingsovereenkomst. Het KOV vervult een sturende en
coördinerende rol bij het maken van de werkafspraken.
Voor wat betreft het deelterrein ‘toelating’ wordt de korpsen gevaagd om gebruik te maken
van de volgende indicatoren die deel uitmaken van het Informatiemodel Nederlandse
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Politie 2002.
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1. totaal aantal afgehandelde aanvragen
2. percentage afgehandelde aanvragen binnen gestelde termijn
Aangrijpingspunten met betrekking tot het operationaliseren van de terugkeernotitie
kunnen worden gevonden in het basisdocument ‘Context en managementafspraken’ van
het Project Operationalisering Terugkeernotitie en de nadere uitwerking daarvan die in
de betreffende Regionale Integrale Terugkeer Teams (RITT’s) is gemaakt. In het
betreffende document zijn afspraken inzake op te stellen rapportages door de Regionale
Integrale Terugkeer Teams (RITT’s), de Kwaliteit Platforms Terugkeer (KPT’s), en het
Landelijk Overleg Terugkeer Organisatie (LOTO), vastgelegd.
Eind 2001 zal gezamenlijk nader onderzoek gedaan worden naar de taakuitvoering van
de Vreemdelingendiensten en de wijze waarop de korpsen op basis van de bovenstaande
structuur invulling gegeven hebben aan de landelijke doelstelling.

7. BEHEERSMATIGE RANDVOORWAARDE: ORGANISATIE EN KWALITEIT
VAN DE RECHERCHEFUNCTIE

De korpsen geven aan op welke wijze zij de organisatie en de kwaliteit van de
recherchefunctie willen verbeteren. Het gaat daarbij om de verbetering van de
recherche-informatiehuishouding en de recherche-informatie-uitwisseling, de verdere
professionalisering van de recherche, internationale rechtshulp, de implementatie van de
Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden en de wijze waarop invulling wordt gegeven
aan de afspraken met betrekking tot middencriminaliteit.
In het bijzonder gaan de korpsen in op:
• Project Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Informatiehuishouding en Opleidingen
(ABRIO). De korpsen geven in het jaarplan aan welke ABRIO-projecten, die opgenomen
zijn in het projectenboek of daarvoor zijn aangemeld, in hun regio’s zijn opgezet en
worden uitgevoerd.
• Implementatie Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet Bob).
• De vorm en inhoud van de bijdrage aan de bovenregionale structuur op het gebied
van middencriminaliteit uitgesplitst naar financiële middelen en formatieplaatsen.
Welk percentage van de doelgroep heeft per 31/12/2000 de ontwikkelde modules wet
BOB met succes gevolgd. Tevens wordt aangegeven welk percentage de modules wet
BOB van het LSOP in 2002 zal volgen.
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8. BEHEERSMATIGE RANDVOORWAARDE: PERSONEEL

I. In oktober 2000 is het Werkplan Diversiteit Politie 2001-2005 verschenen. Met dit
werkplan wordt beoogd de implementatie van het diversiteitsbeleid bij de Nederlandse
politie verder te verbeteren en effectiever te laten zijn. In het verlengde hiervan wordt ten
aanzien van diversiteit van de korpsen gevraagd het beleid en de doelstellingen voor
2002 in de jaarplannen aan te geven en daarbij de onderstaande meetbare indicatoren
te hanteren. Als het korps beschikt over een notitie of ander document waarin het beleid
van het korps op het gebied van diversiteit is vastgelegd, dan kan dit meegezonden
worden en kan hiernaar verwezen worden.
Allochtonen bij de politie:
• het streefcijfer voor 2002 m.b.t arbeidsparticipatie allochtonen (percentage
allochtone medewerkers), ook uitgesplitst naar executief en administratief-technisch
personeel
• het percentage allochtone medewerkers per 31 december 2000, ook uitgesplitst naar
executief en administratief-technisch personeel
Wanneer het bovenstaande al is opgenomen in het verslag dat de korpsen in het kader
van de Wet Samen moeten leveren aan het Regionale Bureau Arbeidsvoorziening, dan
kan volstaan worden met het meezenden van dit verslag.
Vrouwen bij de politie:
• het streefcijfer voor 2002 (percentage vrouwelijke medewerkers), ook uitgesplitst in
executief en administratief-technisch personeel
• het percentage vrouwelijke medewerkers per 31 december 2000, ook uitgesplitst in
executief en administratief-technisch personeel

II. In het BNP is aangegeven dat de korpsen de komende jaren het loopbaanbeleid
intensiveren met als oogmerk het verhogen van de kwaliteit van het politiepersoneel. In
het verlengde hiervan wordt ten aanzien van loopbaanbeleid van de korpsen gevraagd
het beleid en de doelstellingen voor 2002 met betrekking tot werving en behoud van
personeel en ouderenbeleid in de jaarplannen aan te geven.
Als het korps beschikt over een notitie of ander document waarin het beleid van het korps
op het gebied van loopbaanbeleid is vastgelegd, dan kan dit meegezonden worden en
kan hiernaar verwezen worden.

III. In het BNP is aangegeven dat de korpsen het integriteitsbeleid zullen intensiveren. In
het verlengde hiervan wordt ten aanzien van integriteitsbeleid van de korpsen gevraagd
de doelstellingen voor 2002 en de wijze waarop de aandacht voor integriteit geborgd is
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in de reguliere bedrijfsvoering van het korps in de jaarplannen aan te geven. 29 van 39
Als het korps beschikt over een notitie of ander document waarin het beleid van het korps
op het gebied van integriteit is vastgelegd, dan kan dit meegezonden worden en kan
hiernaar verwezen worden.

IV. De Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie (RTGP) treedt per 1 januari 2002 in
werking. Deze regeling voorziet in een drietal toetsen (schietvaardigheid, aanhoudingsen zelfverdedigingsvaardigheden en geweldsbeheersing). De bestaande Regeling
Training en Toetsing Vuurwapengebruik Politie (RTTVP) voorzag al in een toets voor
schietvaardigheid.
In het verlengde hiervan wordt ten aanzien van de Regeling RTGP van de korpsen
gevraagd het beleid en meetbare doelstellingen voor 2002 in de jaarplannen aan te
geven.
• In de jaarplannen 2002 aangeven welke doelstellingen ten aanzien van slagen voor
de toetsen schietvaardigheid, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden en
geweldsbeheersing worden aangehouden.
• In de jaarplannen 2002 de volgende indicatoren opnemen:
• per 30 juni 2001 het aantal executieve ambtenaren in het korps dat in bezit is van het
vuurwapen voor het uitoefenen van de functie / het aantal executieve ambtenaren dat op
grond van de afgeronde opleiding bevoegd is om het vuurwapen te dragen.
• per 30 juni 2001 het aantal executieve ambtenaren in het korps dat in bezit is van het
vuurwapen voor het uitoefenen van de functie dat geslaagd is voor de toets
schietvaardigheid / het aantal executieve ambtenaren dat in bezit is van het vuurwapen
voor het uitoefenen van de functie.
• per 1 januari 2002: Het aantal executieve ambtenaren dat is uitgerust met het vuurwapen
en de handboeien en de wapenstok / het totaal aantal executieve ambtenaren dat op
grond van de afgeronde opleiding bevoegd is om het vuurwapen en de handboeien en
de wapenstok te dragen.
• per 1 januari 2002: Het aantal executieve ambtenaren dat is uitgerust met uitsluitend de
handboeien en de wapenstok / het totaal aantal executieve ambtenaren dat op grond
van de opleiding bevoegd is handboeien en wapenstok te dragen. **
**) het gaat hierbij om elke medewerker die ogv POMB, POPS of NPA bevoegd is tot het
dragen van handboeien en wapenstok.
Aansluitend op het bovenstaande wordt de korpsen gevraagd om in het jaarverslag aan te
geven hoeveel vuurwapens zijn ingenomen .
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V. Voor de Nederlandse politie is een goed beleid op het gebied van ziekteverzuim
essentieel. In het verlengde daarvan wordt van de korpsen gevraagd het beleid en de
doelstellingen voor 2002 in de jaarplannen aan te geven en daarbij de onderstaande
meetbare indicatoren te hanteren. Als het korps beschikt over een notitie of ander
document waarin het beleid van het korps op het gebied van ziekteverzuim is
vastgelegd, dan kan dit meegezonden worden en kan hiernaar verwezen worden.
• In de jaarplannen 2002 de volgende (streef)cijfers opnemen:
• het percentage ziekteverzuim over 2000
• het streefpercentage ziekteverzuim voor 2002
(Voor de thans gehanteerde definitie verwijs ik naar Circulaire EA2000/U99853, Aanlevering
PolBIS Personeelsgegevens 2000)

9. BEHEERSMATIGE RANDVOORWAARDE: VRIJWILLIGE POLITIE

Hoewel wij ons realiseren dat de situatie op de arbeidsmarkt zodanig is dat het werven
van vrijwilligers voor executieve politietaken een steeds moeilijkere opgave wordt, blijven
wij ons - conform het BNP en de landelijke politiebrieven 2000 en 2001 - ten doel stellen
dat de korpsen dienen te streven naar een vergroting van het aantal binnen het korps
werkzame vrijwilligers.
De doelstelling van het korps dient zoveel mogelijk in concrete streefcijfers geformuleerd
te zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderstaande indicator “het aantal
vrijwillige politiefunctionarissen/ het aantal BVE’s van het korps per 31/12”.
Voorts is in het BNP aangegeven dat in tal van niet-executieve functies vrijwilligers als
ondersteuning van de reguliere politie zouden kunnen worden ingezet.
In het jaarplan zullen de korpsen dan ook dienen aan te geven of zij nu reeds van
vrijwilligers voor dergelijke taken gebruik maken, en zo nee, in hoeverre zij in de toekomst
zullen streven naar een dergelijke inzet van vrijwilligers.

De organisaties geven in het jaarplan per indicator aan:
1. Wat is het resultaat over 2000 geweest?
2. Wat is de gekwantificeerde doelstelling uit het beleidsplan 2000-2002 voor
het jaar 2002? (*)
3. Wordt dezelfde doelstelling gehanteerd in het jaarplan 2002 of richt men
zich op een alternatieve doelstelling.
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4. Geef een korte verklaring voor eventuele verschillen en licht toe in
hoeverre dit leidt tot bijstelling van het beleid .
(*) De organisaties die er nog niet in geslaagd waren een meerjarig inzicht
conform de INP-indicatoren te presenteren worden gevraagd dit alsnog te
doen.
n.b. Korpsen die in vorige jaarplannen niet hebben aangegeven welk beleid
zij hanteren ten aanzien van de doorstroom van vrijwilligers naar rangen
hoger dan surveillant en de taakinvulling van surveillanten worden
verzocht dit alsnog te doen in het jaarplan 2002
Beoordelingscriteria voor de begroting 2002 en de meerjarenraming 2003
- 2005.
Comptabele regelgeving
Bij brief van 29 april 1999, EA99/U67878 zijn de politieregio’s op de hoogte
gesteld van de comptabele regelgeving die vanaf het begrotingsjaar 2000
van toepassing is. Op 20 november 2000 is bij brief EA2000/U96239 de
toelichting op de modellen voor het opstellen van de begroting en de
jaarrekening aan de korpsen ter beschikking gesteld. Verder is bij brief van
22 december 2000, EA2000/U103204, voor de volledigheid nogmaals de
complete set modellen beschikbaar gesteld die van toepassing is voor het
opstellen van de begroting en de jaarrekening, voorzien van de daarbij
behorende toelichting. In deze modellen zijn overigens geen wijzigingen
opgetreden ten opzichte van de modellen die in april 1999 zijn
gepubliceerd.
Voor de beoordeling van de begroting 2002, de meerjarenraming 2002 2005 en de jaarrekening 2001 is het van belang dat deze zijn ingericht
overeenkomstig de bij bovengenoemde brief gepresenteerde modellen,
definities en de toelichting daarop.
Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving
Opgemerkt dient te worden dat in de komende periode binnen het ministerie
van BZK nadere besluitvorming zal plaatsvinden over de door de regio’s te
hanteren afschrijvingstermijnen, voorzieningen en reserves. De regels
hieromtrent zullen bij of krachtens AMvB worden vastgelegd. Tevens is op
dit moment een wetsvoorstel in behandeling dat het mogelijk maakt regels
te stellen omtrent het vermogen. Indien het parlement instemt met dit
wetsvoorstel, zal het mogelijk worden bij of krachtens AMvB regels te stellen
omtrent aard, normatieve omvang en functies van het vermogen.
Toegestane soorten van voorzieningen, wijze van financiering, de gewenst
mate van aanhouden van vermogen in de vorm van liquide middelen en de
omzetting van activa de manier waarop omgegaan wordt met het eigen
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vermogen. Dit in relatie tot het advies van STIMP over ondermeer de
aanpassing van het bekostigingsstelsel van de Nederlandse politie.
Beoordelingscriteria voor de begroting 2002 en de meerjarenraming
Net als in de voorgaande jaren, dienen:
A - De baten- en lastenramingen in de begroting en de meerjarenraming
reëel zijn.
B - De structurele lasten gedekt worden door structurele baten.
Ad A Reële raming baten en lasten.
Bij reële baten- en lastenramingen van de begroting 2002 en de
meerjarenraming 2003 - 2005 gelden de volgende toetsingscriteria.
Bij de baten:
• De algemene bijdrage is meerjarig geraamd op basis van de financiële
kaders zoals die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zijn aangegeven in de circulaire Rijksbijdragen
regionale politiekorpsen van 30 november 2000, nummer
EA2000/U97745 (zie ook bijlage 5.2 t/m 5.4).
• De kenmerken van de van toepassing zijnde circulaires en eventuele
mutaties dienen in de toelichting op de begroting te worden vermeld.
Afwijkingen van de financiële kaders worden expliciet toegelicht. Van
belang daarbij is in hoeverre die afwijkingen de exploitatie beïnvloeden.
Op zich is het denkbaar dat van de financiële kaders wordt afgeweken
indien tegenover de extra inkomsten die de politieregio verwacht extra
uitgaven zijn geraamd waarvan de uitvoering afhankelijk is gesteld van
de realisatie van de verwachte inkomsten. In dat geval behoeft dat niet te
leiden tot een verstoring van de exploitatie. Afwijkingen in de vorm van
onzekere extra inkomsten die worden geraamd om tekorten op de
exploitatie te dekken zijn niet aanvaardbaar.
• De ramingen van de bijzondere bijdragen dienen te worden onderbouwd
onder verwijzing naar de daarop betrekking hebbende circulaires en
brieven.
Bij de lasten:
• De lasten zijn meerjarig geraamd tegen het loon- en prijsniveau dat
overeenkomt met het niveau van de algemene bijdrage zoals
aangegeven in de eerder genoemde circulaire. In de toelichting op de
begroting dient te worden vermeld van welk loon- en prijsniveau is
uitgegaan.
• De sterkteprognoses dienen gebaseerd te worden op de modellen 7B en
8B van de comptabiliteitsvoorschriften.
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• Aannames in de begroting over mogelijke vacatureruimte (verschil tussen
de formatieve en de feitelijke sterkte) en andere vormen van
onderuitputting worden onderbouwd.
• De ramingen voor lasten van instandhouding van vaste activa (onderhoud
en vervanging) zijn voldoende om achterstallig onderhoud te vermijden.
Zo nodig moet dat worden aangetoond door middel van meerjarige
onderhoudsplannen. Op toekomstige (vervangings)investeringen wordt
geanticipeerd door meerjarige reserveringen te plegen. In gevallen
waarin die investeringen met vreemd vermogen worden gefinancierd,
dienen de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (afschrijvings- en
rentelasten) in de meerjarige begroting te zijn opgenomen.
• Via de meerjarenraming wordt inzicht geboden in het door de
politieregio voorgestane nieuw beleid (investeringen, personeelsomvang,
salariskosten, etcetera). De baten en lasten van nieuw beleid zijn
gebaseerd op degelijke uitgangspunten.
• Uit de toelichting op de begroting blijkt dat bij de raming van de lasten
rekening is gehouden met uitgaven die uit wet- en regelgeving
voortvloeien.
• De rente is berekend naar een marktconform percentage; voor het
gedeelte van het financieringstekort dat valt binnen de kasgeldlimiet als
bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden (fido), kan worden
volstaan met het percentage voor kasgeldleningen. U wordt verzocht het
gehanteerde percentage toe te lichten.
• Structurele bezuinigingstaakstellingen zijn als structureel dekkingsmiddel
acceptabel als deze door het regionale college ook daadwerkelijk als
taakstelling zijn aanvaard. Zij dienen dan uit de begroting te blijken.
• Het aangaan van geldleningen en het beleggen van (tijdelijke) middelen
is gebaseerd op voorzichtig gedrag, waarbij zo min mogelijk risico wordt
gelopen. Ik breng in dit verband de circulaire van de staatssecretaris van
Financiën van 15 februari 1995 (BGW95/48-M, Stb. 34, 16 februari,
1995) inzake het gebruik van financiële derivaten en de brief van 10
november 1999 ‘Financiële activiteiten politieregio’s’(EA99/88337),
onder de aandacht (zie ook onderstaande paragraaf over de Wet fido).
Ad B. Dekking structurele lasten door structurele baten.
Structurele lasten moeten worden gedekt uit structurele baten. Als
structurele lasten worden gedekt via incidentele baten, zoals een onttrekking
aan de algemene reserve, is er in principe sprake van een tekort. Bij de
beoordeling van de begroting zal daarmee rekening worden gehouden.
Onttrekking aan de algemene reserve voor het dekken van een
begrotingstekort is alleen toegestaan indien er sprake is van een reëel
sluitend meerjarenperspectief, dat wil zeggen dat in ieder geval in de
laatste jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten kunnen
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worden gedekt uit de structurele baten. Is het laatste niet het geval dan kan
preventief toezicht worden ingesteld.
Uniformering afschrijvingstermijnen.
Thans worden voorstellen ontwikkeld om te komen tot uniformere
afschrijvingstermijnen. Het één en ander in relatie tot het advies van STIMP.
De financiële gevolgen hiervan worden momenteel in beeld gebracht.
Zodra de besluitvorming hierover is afgerond, zult u op de hoogte worden
gebracht. Daarbij wordt op dat moment aangegeven of, en zo ja , op welke
wijze, deze nog verwerkt moeten worden in de begroting 2002 en de
meerjarenbegroting.
Wet financiering decentrale overheden (fido)
De Wet fido bevordert een solide financieringswijze bij openbare lichamen,
waartoe ook de politieregio’s worden gerekend. Doel is het vermijden van
grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen, die mogelijk
consequenties kunnen hebben voor hun financiële positie. Voorts beoogt de
wet te bevorderen dat de financieringsfunctie te allen tijde dienstbaar is aan
de uitoefening van de overheidstaak: een profijtelijk financieringsbeleid is
geen doel op zich.
Voor verdere informatie omtrent de Wet fido, verwijs ik u naar de uitgebreide
circulaire die hierover is verschenen (d.d. 6 juli 2000, kenmerk
EA2000/77244)
Bovenregionale voorzieningen.
De regionale korpsen en het KLPD nemen in hun geconsolideerde begroting
de begroting van de onder hun verantwoordelijkheid vallende
bovenregionale voorzieningen op. Daarnaast wordt ook afzonderlijke
begroting van het regionale korps en een aparte begroting per
bovenregionale voorziening aangeleverd. Deze begroting moet conform de
modellen van het BCRRP worden opgesteld.

Bedrijfsvoering
Algemeen
Ten aanzien van de bedrijfsvoering wordt u gevraagd in te gaan op de te
verwachten ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in algemene zin waarbij
aandacht besteed wordt aan de volgende specifieke aspecten:
informatievoorziening en automatisering, kwaliteitsborging, de
administratieve organisatie. Voor wat betreft het financieel beheer dient
aandacht besteed te worden aan de aanbevelingen van de Algemene
Rekenkamer (AR). In 1998 heeft de Algemene Rekenkamer (AR) een rapport
over het financieel beheer bij politieregio’s uitgebracht (TK 1998-1999, 26
340, nr 2). De AR heeft daarin een aantal aanbevelingen gedaan die
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bijdragen aan een verbetering van het financieel beheer bij de
politieregio’s. In de begroting 2002 en de meerjarenraming 2003 - 2005
dient aandacht besteed te worden aan:
• De aanscherping van de autorisatieregeling voor de toegang tot
financiële informatiesystemen en het formuleren van een
informatiebeveiligingsbeleid (zie verder) binnen uw regio.
• Het verbeteren van de administratieve organisatie en interne controle
bevorderen van de vaststelling van een beheers- en managementstatuut
waarin hoofdlijnen van procedures, structuren en systemen () binnen de
politieregio zijn vastgelegd.
Ten aanzien van het informatiebeveiligingsbeleid, in het algemeen, wordt
u gevraagd in te gaan op de volgende onderwerpen:
1. Korpsen dienen op grond van artikel 3, lid 1 van de Regeling
Informatiebeveiliging Politie (RIP), een informatiebeveiligingsdocument
op- en vast te stellen.
a. Is er een recent vastgesteld informatiebeveiligingsdocument?
b. Indien van toepassing hiernaar verwijzen en meezenden.
c. Zo neen...waarom is er geen vastgesteld informatiebeveiligingsdocument.
2. Korpsen dienen op grond van artikel 3, lid 2, sub b van de RIP de
beveiligingsfunctie te organiseren, waaronder het toedelen van
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.
a. Is de beveiligingsfunctie georganiseerd, en op welke wijze daarbij
rekening is gehouden met de handreiking ‘hulporganisatie
informatiebeveiliging’ van het Expertisecentrum Informatiebeveiliging.
3. Op grond van artikel 3, lid 2, sub e, in samenhang met artikel 5 van de
RIP dienen de korpsen gemeenschappelijke betrouwbaarheidseisen en maatregelen vast te stellen. Het Expertisecentrum Informatiebeveiliging
heeft hierover de leidraad ‘Algemene beveiligingsmaatregelen’
uitgebracht en met instemming van het Korpsbeheerdersberaad, het
Hoofdofficierenberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen is
vastgesteld.
a. Zijn de maatregelen uit de leidraad uitgevoerd?
b. Zo neen...waarom niet?
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Budgettair kader 2002 in guldens
Jaar:
Normbedrag
KORPSEN

2002 (in guldens)
114.373
A
B
C
D
E
BVS
Inhouding
Inhouding
Inhouding Compensatie
Bovenregionaal Compensatie
Artikel 4
G&V en LZ
1.519,8
-30,7
-7,6
-0,3
0,0
1.408,9
-28,5
-13,0
-0,3
0,0
988,4
-20,0
-3,3
-0,2
0,0
1.081,5
-21,9
-7,8
-0,2
0,0
1.466,5
-29,6
-6,4
-0,3
0,0
1.606,5
-32,5
-10,2
-0,3
0,0
1.484,7
-30,0
-1,0
-0,3
0,0
1.174,5
-23,7
-5,2
-0,2
0,0
3.057,2
-61,8
-6,2
-0,6
0,0
1.348,7
-27,3
-9,1
-0,3
0,0
769,4
-15,5
-2,2
-0,1
0,0
1.356,5
-27,4
0,0
-0,3
0,0
5.874,8
-118,7
-13,7
-1,1
0,0
631,7
-12,8
-5,5
-0,1
24,3
4.262,6
-86,1
-28,6
-0,8
0,0
1.848,0
-37,3
-6,8
-0,4
0,0
5.123,2
-103,5
-18,4
-1,0
0,0
1.203,2
-24,3
-4,8
-0,2
0,0
885,8
-17,9
-0,6
-0,2
0,0
2.510,1
-50,7
-10,8
-0,5
0,0
1.330,7
-26,9
-5,3
-0,3
0,0
1.698,4
-34,3
-8,4
-0,3
0,0
1.081,0
-21,8
-1,0
-0,2
0,0
1.473,4
-29,8
-12,8
-0,3
378,3
805,5
-16,3
-12,5
-0,2
0,0
45.991,0
-929,3
-201,2
-9,0
402,6
-1,0
-0,3

GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
IJSSELLAND
TWENTE
NOORD- en OOST-GELDERLAND
GELDERLAND-MIDDEN
GELDERLAND-ZUID
UTRECHT
NOORD-HOLLAND-NOORD
ZAANSTREEK-WATERLAND
KENNEMERLAND
AMSTERDAM-AMSTELLAND
GOOI en VECHTSTREEK
HAAGLANDEN
HOLLANDS MIDDEN
ROTTERDAM-RIJNMOND
ZUID-HOLLAND-ZUID
ZEELAND
MIDDEN- en WEST-BRABANT
BRABANT-NOORD
BRABANT-ZUID-OOST
LIMBURG-NOORD
LIMBURG-ZUID
FLEVOLAND
TOTAAL
KLPD
LSOP
Budgettair kader 2002 in euro's
Jaar:
2002 (in euros)
Normbedrag
51.900,20
A
B
C
D
E
REGIOKORPSEN
BVS
Inhouding
Inhouding
Inhouding Compensatie
Bovenregionaal Compensatie
Artikel 4
G&V en LZ
GRONINGEN
1.519,8
-30,7
-7,6
-0,3
0,0
FRIESLAND
1.408,9
-28,5
-13,0
-0,3
0,0
DRENTHE
988,4
-20,0
-3,3
-0,2
0,0
IJSSELLAND
1.081,5
-21,9
-7,8
-0,2
0,0
TWENTE
1.466,5
-29,6
-6,4
-0,3
0,0
NOORD- en OOST-GELDERLAND
1.606,5
-32,5
-10,2
-0,3
0,0
GELDERLAND-MIDDEN
1.484,7
-30,0
-1,0
-0,3
0,0
GELDERLAND-ZUID
1.174,5
-23,7
-5,2
-0,2
0,0
UTRECHT
3.057,2
-61,8
-6,2
-0,6
0,0
NOORD-HOLLAND-NOORD
1.348,7
-27,3
-9,1
-0,3
0,0
ZAANSTREEK-WATERLAND
769,4
-15,5
-2,2
-0,1
0,0
KENNEMERLAND
1.356,5
-27,4
0,0
-0,3
0,0
AMSTERDAM-AMSTELLAND
5.874,8
-118,7
-13,7
-1,1
0,0
GOOI en VECHTSTREEK
631,7
-12,8
-5,5
-0,1
24,3
HAAGLANDEN
4.262,6
-86,1
-28,6
-0,8
0,0
HOLLANDS MIDDEN
1.848,0
-37,3
-6,8
-0,4
0,0
ROTTERDAM-RIJNMOND
5.123,2
-103,5
-18,4
-1,0
0,0
ZUID-HOLLAND-ZUID
1.203,2
-24,3
-4,8
-0,2
0,0
ZEELAND
885,8
-17,9
-0,6
-0,2
0,0
MIDDEN- en WEST-BRABANT
2.510,1
-50,7
-10,8
-0,5
0,0
BRABANT-NOORD
1.330,7
-26,9
-5,3
-0,3
0,0
BRABANT-ZUID-OOST
1.698,4
-34,3
-8,4
-0,3
0,0
LIMBURG-NOORD
1.081,0
-21,8
-1,0
-0,2
0,0
LIMBURG-ZUID
1.473,4
-29,8
-12,8
-0,3
378,3
FLEVOLAND
805,5
-16,3
-12,5
-0,2
0,0
TOTAAL
45.991,0
-929,3
-201,2
-9,0
402,6
KLPD
-1,0
LSOP
-0,3

F
Regiospecifiek
0,0
42,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
11,0
0,0
5,1
299,0
0,0
351,4
0,0
31,9
0,0
0,0
0,0
28,2
19,3
0,0
792,2

A t/m F G x normbedrag
G
H
BVE's
BVE's in
Totaal
guldens
1.481,2
169.409.288
1.409,7
161.231.618
964,9
110.358.508
1.051,6
120.274.647
1.430,2
163.576.265
1.563,5
178.822.186
1.453,4
166.229.718
1.145,4
131.002.834
2.988,6
341.815.148
1.315,7
150.480.556
751,6
85.962.747
1.339,8
153.236.945
5.741,3
656.649.705
642,7
73.507.527
4.446,1
508.513.795
1.803,5
206.271.706
5.351,7
612.089.984
1.173,9
134.262.465
899,0
102.821.327
2.448,1
279.996.541
1.298,2
148.479.029
1.655,4
189.333.064
1.086,2
124.231.953
1.828,1
209.085.281
776,5
88.810.635
46.046,3 5.266.453.472

Blad
Bijlage 5.2
36Hvan
39
t/m L
I
J
K
L
M
Inhouding Toevoeging Toevoeging Bolkestein
Totaal
Vermogen
Vermogen
Artikel 4
-2.850.040
9.763.880
0
1.052.000
177.375.128
-2.642.072
2.695.563
0
1.270.000
162.555.109
-1.853.520
8.095.462
1.025.000
1.288.000
118.913.450
-2.028.108
0
0
1.162.000
119.408.539
-2.750.088
585.348
0
1.045.000
162.456.525
-3.012.626
3.672.059
0
1.221.000
180.702.619
-2.784.218
8.710.199
0
998.000
173.153.699
-2.202.508
4.532.292
0
1.012.000
134.344.618
-5.733.085
1.586.442
0
800.000
338.468.505
-2.529.181
3.893.764
0
1.096.000
152.941.139
-1.442.835
0
0
906.000
85.425.912
-2.543.808
0
0
845.000
151.538.137
-11.016.855
0
0
386.000
646.018.850
-1.184.610
3.528.830
0
896.000
76.747.747
-7.993.539
0
0
553.000
501.073.256
-3.465.505
12.282.251
0
905.000
215.993.452
-9.607.399
0
0
599.000
603.081.585
-2.256.329
0
0
936.000
132.942.136
-1.661.117
4.631.223
0
1.240.000
107.031.433
-4.707.123
22.268.375
0
997.000
298.554.793
-2.495.426
0
0
1.116.000
147.099.603
-3.184.964
0
0
1.022.000
187.170.100
-2.027.170
0
0
1.119.000
123.323.783
-2.763.027
0
0
949.000
207.271.254
-1.510.533
0
0
1.087.000
88.387.102
-86.245.686
86.245.688
1.025.000 24.500.000 5.291.978.474
496.699.000
142.340.000
Bijlage 5.3

A t/m F G x normbedrag
H t/m L
F
G
H
I
J
K
L
M
RegioBVE's
BVE's in
Inhouding Toevoeging Toevoeging Bolkestein
Totaal
specifiek
Totaal
euro's
Vermogen
Vermogen
Artikel 4
0,0 1.481,2
76.874.583 -1.293.292
4.430.656
0
477.377
80.489.324
42,6 1.409,7
73.163.718 -1.198.920
1.223.193
0
576.301
73.764.292
0,0
964,9
50.078.508
-841.091
3.673.561
465.125
584.469
53.960.571
0,0 1.051,6
54.578.255
-920.315
0
0
527.293
54.185.233
0,0 1.430,2
74.227.673 -1.247.936
265.619
0
474.200
73.719.557
0,0 1.563,5
81.145.970 -1.367.070
1.666.308
0
554.066
81.999.274
0,0 1.453,4
75.431.757 -1.263.423
3.952.516
0
452.873
78.573.723
0,0 1.145,4
59.446.494
-999.455
2.056.664
0
459.226
60.962.930
0,0 2.988,6
155.108.952 -2.601.561
719.896
0
363.024
153.590.311
3,7 1.315,7
68.285.099 -1.147.692
1.766.913
0
497.343
69.401.663
0,0
751,6
39.008.194
-654.730
0
0
411.125
38.764.589
11,0 1.339,8
69.535.894 -1.154.330
0
0
383.444
68.765.009
0,0 5.741,3
297.974.645 -4.999.231
0
0
175.159
293.150.573
5,1
642,7
33.356.261
-537.553
1.601.313
0
406.587
34.826.609
299,0 4.446,1
230.753.500 -3.627.310
0
0
250.940
227.377.130
0,0 1.803,5
93.602.019 -1.572.578
5.573.443
0
410.671
98.013.555
351,4 5.351,7
277.754.325 -4.359.648
0
0
271.814
273.666.492
0,0 1.173,9
60.925.650 -1.023.877
0
0
424.738
60.326.511
31,9
899,0
46.658.284
-753.782
2.101.557
0
562.687
48.568.747
0,0 2.448,1
127.056.891 -2.135.999
10.104.948
0
452.419
135.478.258
0,0 1.298,2
67.376.846 -1.132.375
0
0
506.419
66.750.890
0,0 1.655,4
85.915.599 -1.445.274
0
0
463.763
84.934.088
28,2 1.086,2
56.374.002
-919.890
0
0
507.780
55.961.893
19,3 1.828,1
94.878.764 -1.253.807
0
0
430.637
94.055.594
0,0
776,5
40.300.509
-685.450
0
0
493.259
40.108.318
792,2 46.046,3 2.389.812.395 -39.136.586
39.136.587
465.125 11.117.615 2.401.395.135
225.380.000
64.591.000
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Budgettair kader 2002 in guldens
Jaar:
Normbedrag
KORPSEN

2002 (in guldens)
114.373
A
B
C
D
E
BVS
Inhouding
Inhouding
Inhouding Compensatie
Bovenregionaal Compensatie
Artikel 4
G&V en LZ
1.519,8
-30,7
-7,6
-0,3
0,0
1.408,9
-28,5
-13,0
-0,3
0,0
988,4
-20,0
-3,3
-0,2
0,0
1.081,5
-21,9
-7,8
-0,2
0,0
1.466,5
-29,6
-6,4
-0,3
0,0
1.606,5
-32,5
-10,2
-0,3
0,0
1.484,7
-30,0
-1,0
-0,3
0,0
1.174,5
-23,7
-5,2
-0,2
0,0
3.057,2
-61,8
-6,2
-0,6
0,0
1.348,7
-27,3
-9,1
-0,3
0,0
769,4
-15,5
-2,2
-0,1
0,0
1.356,5
-27,4
0,0
-0,3
0,0
5.874,8
-118,7
-13,7
-1,1
0,0
631,7
-12,8
-5,5
-0,1
24,3
4.262,6
-86,1
-28,6
-0,8
0,0
1.848,0
-37,3
-6,8
-0,4
0,0
5.123,2
-103,5
-18,4
-1,0
0,0
1.203,2
-24,3
-4,8
-0,2
0,0
885,8
-17,9
-0,6
-0,2
0,0
2.510,1
-50,7
-10,8
-0,5
0,0
1.330,7
-26,9
-5,3
-0,3
0,0
1.698,4
-34,3
-8,4
-0,3
0,0
1.081,0
-21,8
-1,0
-0,2
0,0
1.473,4
-29,8
-12,8
-0,3
378,3
805,5
-16,3
-12,5
-0,2
0,0
45.991,0
-929,3
-201,2
-9,0
402,6
-1,0
-0,3

GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
IJSSELLAND
TWENTE
NOORD- en OOST-GELDERLAND
GELDERLAND-MIDDEN
GELDERLAND-ZUID
UTRECHT
NOORD-HOLLAND-NOORD
ZAANSTREEK-WATERLAND
KENNEMERLAND
AMSTERDAM-AMSTELLAND
GOOI en VECHTSTREEK
HAAGLANDEN
HOLLANDS MIDDEN
ROTTERDAM-RIJNMOND
ZUID-HOLLAND-ZUID
ZEELAND
MIDDEN- en WEST-BRABANT
BRABANT-NOORD
BRABANT-ZUID-OOST
LIMBURG-NOORD
LIMBURG-ZUID
FLEVOLAND
TOTAAL
KLPD
LSOP
Budgettair kader 2002 in euro's
Jaar:
2002 (in euros)
Normbedrag
51.900,20
A
B
C
D
E
REGIOKORPSEN
BVS
Inhouding
Inhouding
Inhouding Compensatie
Bovenregionaal Compensatie
Artikel 4
G&V en LZ
GRONINGEN
1.519,8
-30,7
-7,6
-0,3
0,0
FRIESLAND
1.408,9
-28,5
-13,0
-0,3
0,0
DRENTHE
988,4
-20,0
-3,3
-0,2
0,0
IJSSELLAND
1.081,5
-21,9
-7,8
-0,2
0,0
TWENTE
1.466,5
-29,6
-6,4
-0,3
0,0
NOORD- en OOST-GELDERLAND
1.606,5
-32,5
-10,2
-0,3
0,0
GELDERLAND-MIDDEN
1.484,7
-30,0
-1,0
-0,3
0,0
GELDERLAND-ZUID
1.174,5
-23,7
-5,2
-0,2
0,0
UTRECHT
3.057,2
-61,8
-6,2
-0,6
0,0
NOORD-HOLLAND-NOORD
1.348,7
-27,3
-9,1
-0,3
0,0
ZAANSTREEK-WATERLAND
769,4
-15,5
-2,2
-0,1
0,0
KENNEMERLAND
1.356,5
-27,4
0,0
-0,3
0,0
AMSTERDAM-AMSTELLAND
5.874,8
-118,7
-13,7
-1,1
0,0
GOOI en VECHTSTREEK
631,7
-12,8
-5,5
-0,1
24,3
HAAGLANDEN
4.262,6
-86,1
-28,6
-0,8
0,0
HOLLANDS MIDDEN
1.848,0
-37,3
-6,8
-0,4
0,0
ROTTERDAM-RIJNMOND
5.123,2
-103,5
-18,4
-1,0
0,0
ZUID-HOLLAND-ZUID
1.203,2
-24,3
-4,8
-0,2
0,0
ZEELAND
885,8
-17,9
-0,6
-0,2
0,0
MIDDEN- en WEST-BRABANT
2.510,1
-50,7
-10,8
-0,5
0,0
BRABANT-NOORD
1.330,7
-26,9
-5,3
-0,3
0,0
BRABANT-ZUID-OOST
1.698,4
-34,3
-8,4
-0,3
0,0
LIMBURG-NOORD
1.081,0
-21,8
-1,0
-0,2
0,0
LIMBURG-ZUID
1.473,4
-29,8
-12,8
-0,3
378,3
FLEVOLAND
805,5
-16,3
-12,5
-0,2
0,0
TOTAAL
45.991,0
-929,3
-201,2
-9,0
402,6
KLPD
-1,0
LSOP
-0,3

F
Regiospecifiek
0,0
42,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
11,0
0,0
5,1
299,0
0,0
351,4
0,0
31,9
0,0
0,0
0,0
28,2
19,3
0,0
792,2

A t/m F G x normbedrag
G
H
BVE's
BVE's in
Totaal
guldens
1.481,2
169.409.288
1.409,7
161.231.618
964,9
110.358.508
1.051,6
120.274.647
1.430,2
163.576.265
1.563,5
178.822.186
1.453,4
166.229.718
1.145,4
131.002.834
2.988,6
341.815.148
1.315,7
150.480.556
751,6
85.962.747
1.339,8
153.236.945
5.741,3
656.649.705
642,7
73.507.527
4.446,1
508.513.795
1.803,5
206.271.706
5.351,7
612.089.984
1.173,9
134.262.465
899,0
102.821.327
2.448,1
279.996.541
1.298,2
148.479.029
1.655,4
189.333.064
1.086,2
124.231.953
1.828,1
209.085.281
776,5
88.810.635
46.046,3 5.266.453.472

Blad
Bijlage 5.2
37Hvan
39
t/m L
I
J
K
L
M
Inhouding Toevoeging Toevoeging Bolkestein
Totaal
Vermogen
Vermogen
Artikel 4
-2.850.040
9.763.880
0
1.052.000
177.375.128
-2.642.072
2.695.563
0
1.270.000
162.555.109
-1.853.520
8.095.462
1.025.000
1.288.000
118.913.450
-2.028.108
0
0
1.162.000
119.408.539
-2.750.088
585.348
0
1.045.000
162.456.525
-3.012.626
3.672.059
0
1.221.000
180.702.619
-2.784.218
8.710.199
0
998.000
173.153.699
-2.202.508
4.532.292
0
1.012.000
134.344.618
-5.733.085
1.586.442
0
800.000
338.468.505
-2.529.181
3.893.764
0
1.096.000
152.941.139
-1.442.835
0
0
906.000
85.425.912
-2.543.808
0
0
845.000
151.538.137
-11.016.855
0
0
386.000
646.018.850
-1.184.610
3.528.830
0
896.000
76.747.747
-7.993.539
0
0
553.000
501.073.256
-3.465.505
12.282.251
0
905.000
215.993.452
-9.607.399
0
0
599.000
603.081.585
-2.256.329
0
0
936.000
132.942.136
-1.661.117
4.631.223
0
1.240.000
107.031.433
-4.707.123
22.268.375
0
997.000
298.554.793
-2.495.426
0
0
1.116.000
147.099.603
-3.184.964
0
0
1.022.000
187.170.100
-2.027.170
0
0
1.119.000
123.323.783
-2.763.027
0
0
949.000
207.271.254
-1.510.533
0
0
1.087.000
88.387.102
-86.245.686
86.245.688
1.025.000 24.500.000 5.291.978.474
496.699.000
142.340.000
Bijlage 5.3

A t/m F G x normbedrag
H t/m L
F
G
H
I
J
K
L
M
RegioBVE's
BVE's in
Inhouding Toevoeging Toevoeging Bolkestein
Totaal
specifiek
Totaal
euro's
Vermogen
Vermogen
Artikel 4
0,0 1.481,2
76.874.583 -1.293.292
4.430.656
0
477.377
80.489.324
42,6 1.409,7
73.163.718 -1.198.920
1.223.193
0
576.301
73.764.292
0,0
964,9
50.078.508
-841.091
3.673.561
465.125
584.469
53.960.571
0,0 1.051,6
54.578.255
-920.315
0
0
527.293
54.185.233
0,0 1.430,2
74.227.673 -1.247.936
265.619
0
474.200
73.719.557
0,0 1.563,5
81.145.970 -1.367.070
1.666.308
0
554.066
81.999.274
0,0 1.453,4
75.431.757 -1.263.423
3.952.516
0
452.873
78.573.723
0,0 1.145,4
59.446.494
-999.455
2.056.664
0
459.226
60.962.930
0,0 2.988,6
155.108.952 -2.601.561
719.896
0
363.024
153.590.311
3,7 1.315,7
68.285.099 -1.147.692
1.766.913
0
497.343
69.401.663
0,0
751,6
39.008.194
-654.730
0
0
411.125
38.764.589
11,0 1.339,8
69.535.894 -1.154.330
0
0
383.444
68.765.009
0,0 5.741,3
297.974.645 -4.999.231
0
0
175.159
293.150.573
5,1
642,7
33.356.261
-537.553
1.601.313
0
406.587
34.826.609
299,0 4.446,1
230.753.500 -3.627.310
0
0
250.940
227.377.130
0,0 1.803,5
93.602.019 -1.572.578
5.573.443
0
410.671
98.013.555
351,4 5.351,7
277.754.325 -4.359.648
0
0
271.814
273.666.492
0,0 1.173,9
60.925.650 -1.023.877
0
0
424.738
60.326.511
31,9
899,0
46.658.284
-753.782
2.101.557
0
562.687
48.568.747
0,0 2.448,1
127.056.891 -2.135.999
10.104.948
0
452.419
135.478.258
0,0 1.298,2
67.376.846 -1.132.375
0
0
506.419
66.750.890
0,0 1.655,4
85.915.599 -1.445.274
0
0
463.763
84.934.088
28,2 1.086,2
56.374.002
-919.890
0
0
507.780
55.961.893
19,3 1.828,1
94.878.764 -1.253.807
0
0
430.637
94.055.594
0,0
776,5
40.300.509
-685.450
0
0
493.259
40.108.318
792,2 46.046,3 2.389.812.395 -39.136.586
39.136.587
465.125 11.117.615 2.401.395.135
225.380.000
64.591.000

BIJLAGE 5.4

TOTAALOVERZICHT BVE'S BOVENREGIONALE VOORZIENINGEN PER 1 JANUARI 2002
Regionaam
Fraude

Kern

team

team

GROT

UMS
(*)

CIV

FEC

USD
(*)

NCIP
S

Datum
28 februari 2001
Kenmerk
EA2001/U56683
Blad
38 van 39

GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
IJSSELLAND
TWENTE
N-O
GELDERLAND
GELDERLAND-M
GELDERLAND-Z
UTRECHT
N-HOLLAND-N
ZAANSTRWATERL.
KENNEMERLAN
D
A'DAMAMSTELL.
GOOI en
VECHTST
HAAGLANDEN
HOLLANDS-M
R'DAMRIJNMOND
Z-HOLLAND-Z
ZEELAND
M- en WBRABANT
BRABANTNOORD
BRABANT-Z-O
LIMBURGNOORD
LIMBURG-ZUID
FLEVOLAND
NPI
TOTAAL

22,9

137,8
22,9

45,1
12,4

7,0
22,9

81,4
22,9

85,2

12,4

15,2

74,0
22,9
22,9

92,6

22,9

12,4

12,4

108,0

38,2

12,4
23,9
160,3

579,0

62,0

(*) Onder voorbehoud van verlenging convenant

45,1

7,0

15,2

38,2

23,9

Datum
28 februari 2001
Kenmerk
EA2001/U56683
Blad
39 van 39

