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1

INLEIDING

Door middel van deze circulaire worden de voorlopige budgettaire kaders
van de korpsen en het LSOP bekend gemaakt voor de jaren 2002 en verder.
Tevens worden de voorlopige normbedragen voor de jaren 2001 t/m 2005
aangegeven.
Bij de opstelling van de budgettaire kaders in de circulaire is rekening
gehouden met de gewenste ontwikkeling van de organisatie en de
bedrijfsvoering van de politiekorpsen zoals verwoord in het Beleidsplan
Nederlandse Politie 1999-2002 en het Convenant politie 1999.
U wordt verzocht om de in deze circulaire opgenomen cijfers voor het jaar
2002 als uitgangspunt te hanteren voor de op te stellen begroting 2002 en
de meerjarenraming 2002-2005. Naast de bekendmaking van de wijzigingen
in de hoogte van het normbedrag per budgetverdeeleenheid ( BVE), zal
worden ingegaan op de uitvoering van de verschillende afspraken van de
CAO politie 2001-2003. In dit kader wordt vooral de financiële doorwerking
van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie weergegeven. Een en
ander impliceert dat u thans nog geen aannames dient te hanteren over
veronderstelde sterktegroei bij het volgend regeerakkoord (zo is immers ook
de financiële dekking van de in de nota criminaliteitsbeheersing genoemde
sterkte-uitbreiding met 5000 fte overgelaten aan het volgend kabinet).
Voor wat betreft de component regiospecifieke omstandigheden van het
Bekostigingsstelsel Politie (BSP) heb ik een reactie ontvangen op mijn
voorlopig standpunt ten aanzien van het onderzoek van de voorzitters van
het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen. Mede op
basis van deze reactie heb ik besloten de regiospecifieke bekostiging te
wijzigen conform het onderzoek van CapGemini Ernst & Young. Een
exemplaar van dit onderzoeksrapport gaat als bijlage 15 hierbij.
Een aantal onderwerpen uit deze circulaire (te weten regiospecifiek,
prestatiebekostiging, XTC, bekostiging LSOP en gemeentelijke
herindelingen) zijn nog onderwerp van nadere besluitvorming respectievelijk
dienen nog in de Kamer besproken te worden, maar zullen naar verwachting
voor 2002 geëffectueerd worden. Echter, tot het moment dat de
besluitvorming ten aanzien van die onderwerpen afgerond is, is sprake van
een beleidsvoornemen, waartegen geen bezwaar- en beroepsmiddel in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht openstaat. Desondanks nodig ik u uit
eventuele kanttekeningen schriftelijk kenbaar te maken, zodat ik de
mogelijkheid heb deze bij de nadere besluitvorming te betrekken.
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Ten aanzien van de overige onderwerpen kan een ieder wiens belang
rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, tegen deze beslissing binnen zes
weken na de dag van verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken
van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Politie /
Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20011, 2500 EA Den
Haag). Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene
wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden waarop het bezwaarschrift
rust. Zo mogelijk wordt een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd.
2

Voorlopige vaststelling normbedrag 2001 en volgende jaren

Per 1 januari 2001 is er veel veranderd met betrekking tot de
werkgeverslasten. In de eerste plaats is de overhevelingstoeslag gebruteerd,
hetgeen heeft geresulteerd in een ander loonkostentraject. Daarbovenop
komen de reguliere premie-mutaties. In de tweede plaats is met ingang van
1 januari 2001 de Aanvullende flexibele uittredingsregeling politie (AFUP)
ingevoerd. De hiermee samenhangende AFUP-premies zorgen voor hogere
werkgeverslasten. Tenslotte hebben diverse in het Akkoord
Arbeidsvoorwaarden politie (2001 - 2003) opgenomen afspraken gevolgen
voor de ontwikkeling van de werkgeverslasten.
In bijlage 11 wordt op de gevolgen van deze onderwerpen voor de
normvergoeding nader ingegaan. Ten slotte is in bijlage 1, alsmede in de
bijlagen 3, 4 en 5 rekening gehouden met de prijscompensatie 2001. Een
en ander houdt in dat in de begroting 2002 géén stelpost voor
prijscompensatie dient te worden opgenomen.
In onderstaand overzicht staan de normbedragen weergegeven voor de
jaren 2001 t/m 2005. In deze verhoging van normbedragen is ook rekening
gehouden met werktijdverlenging. Met ingang van 1 juli 2001 wordt voor
een periode van tien jaren een 38-urige werkweek ingevoerd. Bij het
vaststellen van de vergoeding hiervoor wordt uitgegaan van 80% deelname
aan de werktijdverlenging. Vanwege de werktijdverlenging nemen de
loonkosten met (5,56% * 0,8 =) 4,45% toe, hetgeen overeenkomt met
f. 4178,- per BVE. Op basis van door u aan te leveren informatie zal voor het
eind van 2001 worden vastgesteld of de aanname dat 80% van het
politiepersoneel zal deelnemen aan de werktijdverlenging realistisch was.
Volledigheidshalve merk ik op dat de vergoeding van 80% het maximum is.
Over de te leveren informatie wordt u nog nader geïnformeerd. Afhankelijk
van de uitkomst van die vaststelling zal ik u nader informeren over de
eventuele gevolgen voor de normvergoeding per BVE. Hierbij maak ik u
erop attent dat de doorwerking van deze 80% deelname aan de
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werktijdverlenging nu ook is verwerkt in de kosten van de salarismaatregelen.
Voor een nadere toelichting voor de ophoging van de norm wordt tevens
verwezen naar bijlage 1.
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Voorlopige normbedragen voor de jaren 2001 t/m 2005
jaar
norm in guldens
norm in Euro’s
2001
123.072
55.847,64
2002
130.202
59.083,09
2003
133.519
60.588,28
2004
134.006
60.809,27
2005
134.334
60.958,11
3
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Basisbekostiging

3.1

Voorlopige vaststelling aantal bve’s 2001-2005 en de algemene
bijdrage voor 2001 e.v.
De voorlopige vaststelling van het aantal bve’s voor 2001 en de volgende
jaren staan weergegeven in bijlage 2 en 4 van deze circulaire. Hierin zijn
tevens aanpassingen verwerkt tengevolge van de mutaties van de norm. In
bijlage 3 is de voorlopige algemene bijdrage voor 2001 tot en met 2005
vermeld.
3.2
Asiel
Een van de afspraken uit het regeerakkoord is dat de toelatingsprocedures
voor vreemdelingen moeten worden verbeterd en verkort. De nieuwe
Vreemdelingenwet, welke op 1 april 2001 is ingevoerd, heeft als doel de
asielprocedure te versnellen en het aantal bezwaarprocedures te
verminderen. Indien de doorlooptijd van de asielprocedure inderdaad korter
is zal de benodigde opvang van asielzoekers dalen. De Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND) gaat vooralsnog uit van de geprognosticeerde
aantallen procedures zoals weergegeven in onderstaand overzicht voor de
jaren 2001 e.v.:

Verwachte aantal
procedures
na nieuwe
Vreemdelingenwet
O.b.v Vreemdelingenwet*
1994
Totaal
*

2001

2002

2003

2004

2005

44.000

42.000

42.000

42.000

42.000

61.000

38.000

19.000

2.000

0

105.00
0

80.000

61.000

44.000

42.000

Onder de Vw 1994 opgelopen achterstanden die gefaseerd worden weggewerkt.

Bovengenoemde aantallen hebben tot gevolg dat de bestandomvang van
het geraamde aantal asielzoekers in procedure per regionaal politiekorps,
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voor het jaar 2002 e.v., bijgesteld dient worden ten opzichte van het thans
bekende gemiddelde voor het jaar 2001 (zie hiervoor bijlage 5).
In bijlage 5 is een prognose gemaakt per regionaal politiekorps waarbij
bovengenoemde cijfers van de IND als uitgangspunt zijn gebruikt. In de
berekening zijn verschuivingen tussen de regionale politiekorpsen door het
sluiten en openen van asielzoekerscentra en de kaders van het huidige
kabinetsbeleid op dit gebied, welke voorziet in een spreiding en
schaalverkleining van de bestaande opvangcentra, niet meegewogen.
Wellicht ten overvloede herinner ik u eraan dat in 2002 de gehanteerde
factor van 0,0126229 per asielprocedure opnieuw bezien zal gaan worden,
mede in het licht van de ervaringen en wijzigingen tengevolge van de
nieuwe Vreemdelingenwet.
Huidige toekenningen
De korpsen die er in de huidige bekostigingssystematiek op achteruit gaan
ten opzichte van het jaar 2000, zoals vermeld in de circulaire van 3 juli
2000
(EA2000/U70366), hierna te noemen junicirculaire 2000, worden
gecompenseerd. De korpsen die in 2001 ten opzichte van het daadwerkelijk
aantal bve’s per ultimo 2000 erop achteruit zijn gegaan, worden in 2001
volledig gecompenseerd. Indien deze regio’s in 2002 nog een daling
kennen ontvangen zij 50% van de in 2001 uitbetaalde compensatie. Deze
kan pas definitief worden bepaald nadat het daadwerkelijk gemiddeld aantal
asielprocedures over geheel 2001 is vastgesteld. In bijlage 5 is de prognose
van het aantal asielbve’s voor het jaar 2001 opgenomen. In de prognose
voor het jaar 2002 is uitgegaan van de helft van de compensatie zoals deze
is opgenomen in de 3 e kwartaalbetaling 2001, waarover u binnenkort wordt
geïnformeerd.
4

Regiospecifiek

Het onderzoek naar het effect van een aantal regiospecifieke
omstandigheden op de kostenstructuur van de regiokorpsen, dat ik in mijn
circulaire van 30 november 2000 (EA2001/U97745) en hierna te noemen
decembercirculaire 2000 aankondigde, is afgerond (zie ook bijlage 15).
Mede op basis van het advies van de beraden ben ik voornemens met
ingang van 2002 de navolgende aanpassingen door te voeren ten opzichte
van het gestelde in de eerder genoemde decembercirculaire 2000.
• de deelbudgetten voor Waddeneilanden, binnenwater en landsgrenzen
worden met ingang van 2002 verhoogd naar respectievelijk 39,8 bve’s,
155,9 bve’s en 267,5 bve’s;
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• het landelijk beschikbare budget voor de regiokorpsen zal daartoe worden
verhoogd, zodat deze verhoging niet ten laste komt van het budget van
de korpsen;
• de verdeling van deze deelbudgetten vindt plaats op basis van de nieuw
ontwikkelde verdeelsystematiek als opgenomen in het onderzoeksrapport
(zie bijlage 7);
• De bve’s voor rivierpolitie, hofstad en Schiphol zijn niet meegenomen in
het onderzoek en blijven dus ongewijzigd.
Voor de budgettaire doorwerking van deze voornemens verwijs ik naar
bijlage 4.
5
Bovenregionale voorzieningen
Sinds enkele jaren wordt getracht de beleids- en beheerscyclus voor de
bovenregionale voorzieningen gelijk te trekken met de regionale cyclus. Zo
zijn analoog aan de regionale cyclus de begrotingen en beleidsplannen
van het merendeel van de bovenregionale voorzieningen (IFT’s, kernteams,
USD, UMS en LRT) voor het jaar 2001 getoetst.
Uit de toets van de ingediende begrotingen is gebleken dat nog niet alle
bovenregionale voorzieningen hebben voldaan aan het verzoek de eisen en
modellen te hanteren zoals die ook voor de regionale korpsen gelden.
Daarnaast behoeft met name de toelichting op de begroting verbetering in
de toekomst. In enkele begrotingen wordt nog uitgegaan van de oude wijze
van financiering of een onjuist normbedrag (doordat geanticipeerd wordt op
een verhoging).
Voor een uitgebreide weergave van de bevindingen verwijs ik u naar de
aparte brief (EA2001/U74821) die hierover gezonden is aan de
korpsbeheerders, korpschefs en hoofden van de bovenregionale
voorzieningen.
Korpsbeheerders van bovenregionale voorzieningen dienen 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. Ook de inhoud van de financiële
documenten dient aan te sluiten op de eisen en modellen zoals die ook
voor de regionale politiekorpsen gelden. Bovendien dienen de financiële
documenten zowel apart als geconsolideerd (met de regionale stukken) te
worden aangeboden. Ik vraag hiervoor expliciet uw aandacht. Onjuiste of
niet-tijdige indiening van de genoemde documenten kan leiden tot
opschorting of inhouding van de betalingen.
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
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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.
In bijlage 6 zijn per bovenregionale voorziening de budgetten voor 2002
e.v. aangegeven.
5.1
XTC
Op 9 mei jl. is het plan van aanpak synthetische drugs naar de Tweede
Kamer gestuurd. Dit plan is gericht op een brede (beleids)intensivering van
de bestrijding van synthetische drugs. Vanaf 2002 zal hiervoor jaarlijks (fl.
10.000.000,-/
4.537.802,16) als bijzondere bijdrage beschikbaar worden gesteld voor
extra politie-inzet. Gedacht wordt aan een beperkt aantal geconcentreerde
XTC-teams. Daarnaast zal het bestaande USD worden versterkt; deze zal
verwerkt worden in de bijdrage voor het USD.
Aan het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen is
advies gevraagd (bij brief van 17 mei 2001, kenmerk 5097947/501/LG) over
de organisatie van de extra opsporingscapaciteit bij de politie. Eén van de
randvoorwaarden die daarbij zijn genoemd is dat bij de inpassing van de
extra capaciteit zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de bestaande
structuren (regiokorpsen dan wel kernteams). Op dit moment is het advies
nog niet bekend. Derhalve is in deze juni-circulaire met genoemde
intensivering nog geen rekening gehouden. Zo spoedig mogelijk wordt u
hierover separaat geïnformeerd.
5.2
Parketpolitie Rotterdam-Rijnmond
Eind 1999 is in Rotterdam een zaal in gebruik genomen voor risicovolle
zittingen. Deze zaal heeft een landelijke functie. Na een aanlooptijd is deze
zaal vanaf eind 2000 structureel in gebruik. De ingebruikname van deze
zaal heeft geleid tot een structureel capaciteitsprobleem bij de inzet van
parketpolitie in de regio Rotterdam-Rijnmond.
De zittingszaal voor risicovolle zittingen in Rotterdam is, gelet op de
landelijke functie, als een bovenregionale voorziening te beschouwen. Het
ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zullen voor 2001 gezamenlijk de benodigde financiële
middelen ter beschikking stellen. Het betreft 12,4 BVE’s. Vanaf 2002 zal dit
budget middels afroming van de regionale politiekorpsen en het KLPD ter
beschikking worden gesteld aan de regio Rotterdam-Rijnmond. Het korps zal
hierover naar verwachting in augustus nader worden geïnformeerd.
6

Prestatiebekostiging
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Onlangs heb ik het advies ontvangen van de beraden met betrekking tot
prestatiebekostiging. In dit advies wordt aandacht besteed aan de wijze
waarop prestaties worden beoordeeld en vergeleken, alsmede de
voorwaarden waaronder prestatiebekostiging kan worden geïmplementeerd.
Na mijn standpuntbepaling hierop en bespreking daarvan met de Tweede
Kamer zal, zo is mijn voornemen, nog in 2001 voor de eerste maal budget
worden toegedeeld, gerelateerd aan de prestaties van de politiekorpsen.
7

Vermogensverevening

In de periode 2000 t/m 2002 worden de politieregio’s via een
vermogensverevening in een meer gelijkwaardige financiële positie
gebracht. Over de wijze van verevening bent u eerder geïnformeerd in de
juni- en decembercirculaire 2000.
Ten aanzien van bovengenoemde circulaires is een wijziging doorgevoerd
in het tempo waarin de korpsen met een relatief tekort op het eigen
vermogen aanvullende gelden zullen ontvangen. Het betreft hier de facto
een versnelling van de betaling van deze aanvullende gelden. Deze
versnelling leidt ertoe dat reeds in 2001 het relatieve tekort van de
betreffende korpsen volledig wordt gecompenseerd. De regionale
politiekorpsen met een tekort aan eigen vermogen ontvangen in 2001 een
totaal bedrag van f 102.491.375,- ( 46.508.588,29). In bijlage 4 is per regio
aangegeven welke bedragen in 2001 betaald worden.
In het kader van de vermogensverevening vindt bij alle korpsen in de jaren
2001 en 2002 een korting op de algemene bijdrage plaats. De korting op de
algemene bijdrage zal ook in 2002 plaatsvinden op de wijze die in de junien decembercirculaire 2000 is aangegeven. De omvang van de korting in
2002 is per regio opgenomen in bijlage 4.
Regio’s met een “overschot” aan eigen vermogen dienen dit aan de hand
van het met de begrotingsdocumenten 2001 ingediende plan in drie jaar af
te bouwen. Dit zoals aangegeven in de juni- en decembercirculaire 2000 en
de circulaire over het protocol nr. EA2000/U86762 van 19 september 2000.
De in deze circulaires genoemde voorwaarden waaraan dit plan dient te
voldoen blijven ongewijzigd van kracht.
Alle korpsen, met uitzondering van Rotterdam-Rijnmond, hebben inmiddels
een door mij goedgekeurd plan van aanpak. Met de regio RotterdamRijnmond is nog overleg gaande over de vorm en inhoud van het in te
dienen plan van aanpak vermogensafbouw.
8
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Zoals eerder aangegeven in de juni- en decembercirculaire 2000
ontvangen de regionale politiekorpsen Gooi en Vechtstreek en Limburg-Zuid
in de periode 2001 tot en met 2003 een compensatie waarmee de
budgettaire gevolgen van de herziening van het bekostigingsstelsel worden
opgevangen ( zie bijlage 4.1.1 t/m 4.3.2). De omvang en uitbetaling van
deze compensatie is nadrukkelijk onder het voorbehoud dat met de
betreffende korpsen overeenstemming bereikt wordt over de invoeging in het
nieuwe BSP. Inmiddels zijn met beide korpsen gesprekken gaande over de
bestemming van de compensatie.
9

Gemeentelijke herindelingen

Ten opzichte van de decembercirculaire 2000 wordt per 1 januari 2002 een
aantal gemeentelijke herindelingen voorzien. Tevens is in één geval sprake
van een wijziging van de provinciegrens.
Deze mutaties kunnen effect hebben op de hoogte van de basisbekostiging
van de regiokorpsen. In de bijlagen 3.1, 3.2 en 4.1.1. t/m 4.5.2 zijn
uitkomsten van de doorrekening van deze voorgenomen mutaties verwerkt.
Bij deze doorrekening is uitgegaan van effectuering per 1 januari 2002 van
de wijzigingen als opgenomen in bijlage 14.
10

Kinderopvang

In de jaren 2001, 2002 en 2003 wordt per jaar aan de korpsen een
bijzondere bijdrage van f. 10 mln.( 4.537.802,16) beschikbaar gesteld
waarmee een start kan worden gemaakt om de regionale knelpunten inzake
de kinderopvang weg te werken. In bijlage 4 staat de verdeling van de
gelden over de regionale politiekorpsen, alsmede KLPD en LSOP,
weergegeven. De verdeling vindt plaats op grond van de bve-verdeling in
het jaar 2001. Voor het KLPD en LSOP is het thans bekende budget
omgerekend in bve’s. Zoals gemeld in circulaire EA2001/U68604 van 31
mei jl. dient u jaarlijks, bij jaarrekening, verantwoording af te leggen over de
besteding van de middelen. In genoemde circulaire is melding gemaakt van
een vóór 1 juli 2003 aan mij toe te zenden rapportage inzake de inzet van
middelen voor specifieke knelpunten en de mate waarin deze zijn opgelost.
Over de wijze van rapportage ontvangt u nog bericht.
11

Overige Financiële onderwerpen

11.1
Artikel 4 BFRP
In de juni- en decembercirculaire 2000 is de systematiek die vanaf 1
december 2000 gehanteerd wordt ten aanzien van artikel 4 van het Besluit
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financiën regionale politiekorpsen (BFRP) opgenomen. Ik verwijs u voor de
inhoud van de systematiek naar de genoemde circulaires. Tevens is ter
informatie in bijlage 10 de wijziging van het artikel 4 van het Besluit
financiën regionale politiekorpsen opgenomen.
In 2001 is aan de regionale politiekorpsen Drenthe en Limburg-Noord een
aanvullende bijdrage ex artikel 4 van het BFRP verstrekt. Voor 2002 worden
op dit moment geen aanvullende bijdragen ex artikel 4 BFRP voorzien. De
aanvullende bijdrage voor het regionale politiekorps Drenthe, zoals die
meerjarig is voorzien, loopt tot en met 2001. Hierover is het korps schriftelijk
geïnformeerd (brief EA99/U77525 d.d. 6 augustus 1999). In het geval van
Limburg-Noord is bij de toekenning van de aanvullende bijdrage voor 2001
(brief van 14 mei 2001 EA2001/64719) aangegeven dat een eventuele
verhoging van het budget voor regiospecifieke omstandigheden betrokken
zal worden bij de besluitvorming over een mogelijke aanvullende bijdrage
voor de jaren 2002 en 2003. Omdat het budget voor regiospecifieke
omstandigheden per 1 januari 2002 wordt verhoogd, wordt het regionale
politiekorps Limburg-Noord met deze verruiming van het budget voor
regiospecifieke omstandigheden in staat geacht de resterende knelpunten in
de bedrijfsvoering en de gevolgen daarvan voor de financiële positie
zelfstandig op te vangen. Om die reden is besloten in 2002 en 2003 geen
aanvullende bijdrage aan het regionale politiekorps Limburg-Noord toe te
kennen. Het bovenstaande neemt niet weg dat korpsen in de loop van dit
jaar nog een verzoek om een aanvullende bijdrage ex artikel 4 van het
BFRP kunnen indienen.
11.2
Invoering van de Euro
Zoals bekend dient de invoering van de Euro per 1 januari 2002 te zijn
gerealiseerd. Aangaande het begrotingsproces deel ik u mede dat de
jaarrekening 2001 in Euro’s wordt opgesteld. De begrotingen en
jaarrekeningen die na 1 januari 2002 worden vastgesteld dienen uiteraard te
worden opgesteld in Euro’s. De begroting 2002 en meerjarenbegroting dient
in guldens te zijn met vermelding van de bedragen in Euro’s.
Voor de actuele stand van zaken betreffende de bijdrage per korps
respectievelijk LSOP in de kosten van de invoering van de Euro in de jaren
2001 en 2002 verwijs ik u naar bijlage 6 van de decembercirculaire 2000 en
bijlage 8 van circulaire EA99/77068 van 24 augustus 1999.
In een eerder stadium (EA2001/U60316) is reeds aangegeven dat de
directie Politie er op toe ziet dat binnen de Nederlandse politie de overgang
op de Euro juist en tijdig verloopt. Voor de implementatie van de Euro zijn
de korpsen zelf verantwoordelijk. In dit kader merk ik op dat ik belang hecht
aan een zorgvuldig en tijdig invoeringstraject. De regionale politiekorpsen
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zullen dan ook periodiek verantwoording moeten afleggen. In dit kader heb
ik in overleg met de portefeuillehouder Financiën van de RHC besloten om
het projectbureau Euro DNP te laten auditten door een extern bureau,
teneinde vast te stellen of de kwaliteit van de organisatie, het personeel en
de faciliteiten van het projectbureau voldoende is. Op het gebied van
communicatie, samenwerking, ICT en personeel zijn voldoende waarborgen
aangetroffen. Kanttekeningen zijn vooral geplaatst op het gebied van de
organisatiestructuur en planning & control. De portefeuillehouder Financiën
onderkent de conclusies uit het rapport en heeft inmiddels acties
ondernomen om enkele aanbevelingen te effectueren.
Ik dring er bij u nogmaals op aan de nodige prioriteit te geven aan het tijdig
gereed maken van taken en activiteiten binnen de te onderscheiden
domeinen en de prioritering in uw organisatie over het algemeen op een
hoger plan te brengen. Indien men achterblijft bij de invoering ben ik
mijnerzijds voornemens om op een vergelijkbare wijze als bij de
millenniumproblematiek maatregelen te treffen. Dit zou kunnen inhouden
dat ik overga tot het laten uitvoeren van een audit bij de betreffende
organisatie teneinde de kwaliteit van het project te waarborgen. Uiteraard
zal zulks eerst in overleg met de portefeuillehouder Financiën en de
desbetreffende organisatie worden bepaald.
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11.3
Wet fido
Op 1 januari 2001 is, zoals bekend, de Wet financiering decentrale
overheden (fido) in werking getreden. Tevens is op die datum de daarbij
behorende regelgeving van kracht geworden. De volledige set regelgeving
die in dit verband van kracht is, is u bij circulaire van 21 maart 2001,
EA2001/U58436, toegezonden.
Ik wil u er overigens op wijzen dat enkele regionale politiekorpsen nog geen
geaccordeerd treasurystatuut bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninksrijksrelaties hebben ingediend. Ik verzoek u hier extra aandacht aan
te besteden (zie overzicht bijlage 9).
Zoals reeds in voorgaande circulaires over dit onderwerp is aangekondigd,
behoeft voortaan nog maar eenmaal per kwartaal te worden gerapporteerd
over de uitvoering van de Wet fido met betrekking tot de liquiditeitspositie.
De formulieren die in verband hiermee moeten worden ingevuld, dienen
binnen twee weken na afloop van ieder kwartaal aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden gezonden. Voor de
goede wijs ik u er op dat uit de toelichting bij artikel 4, eerste lid, onderdeel
b, van de ministeriële regeling waarin de plicht tot het rapporteren over de
liquiditeitspositie is vastgelegd, het volgende is opgenomen. Het niet tijdig
inzenden van rapportages die een decentrale overheid wel hoort in te
zenden, zal door de toezichthouder worden beschouwd als een
overschrijding van de kasgeldlimiet. Indien over twee achtereenvolgende
kwartalen niet tijdig aan de toezichthouder is gerapporteerd, zal dan ook het
in artikel 4 van de Wet fido beschreven sanctieregime in werking treden. In
het kort gezegd komt dit regime er in hoofdlijnen op neer dat de
toezichthouder de politieregio allereerst een aanwijzing geeft alsnog te
voldoen aan de bepaling uit de Wet fido dat de kasgeldlimiet niet mag
worden overschreden. Indien verbetering uitblijft, dient de politieregio
vervolgens ter goedkeuring een plan in te dienen waaruit blijkt hoe alsnog
zal worden voldaan aan deze bepaling.
Vanaf 1 januari 2002 geldt er geen overgangstermijn meer en dient u aan
de eis van de wet te voldoen met betrekking tot kortlopende schulden.
Over het eerste kwartaal van 2001 zijn naar de stand van zaken per 2 juli jl.
21 opgaven ontvangen. Een overzicht hiervan treft u aan in bijlage 8. Van
de ingezonden formulieren hebben 20 opgaven betrekking op de uitvoering
van de Wet fido; bij 1 opgave is echter nog uitgegaan van de regelgeving
volgens de Wet filo. Bij één opgave volgens de Wet fido is een
overschrijding van de kasgeldlimiet geconstateerd.
Voorzover u nog geen opgave over het eerste kwartaal heeft gedaan,
verzoek ik u deze direct in te zenden. Hetzelfde verzoek geldt ten aanzien
van de opgaven die nog op basis van de Wet filo hebben plaatsgevonden.
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11.4
Wetsvoorstel vermogensbeheer
Op dit moment is bij het parlement een wetsvoorstel tot wijziging van artikel
45 van de Politiewet 1993 in behandeling op grond waarvan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bevoegdheid krijgt regels te
stellen ten aanzien van het vermogen van de korpsen en het LSOP. Het
wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 039, nr.1-2) is inmiddels door
de Tweede Kamer aanvaard en zal naar verwachting binnenkort door de
Eerste Kamer worden behandeld. In het wetsvoorstel is verder vastgelegd dat
de regels die in de praktijk ten aanzien van het vermogen zullen gelden, bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden vastgelegd. In
dit verband is momenteel een AMvB in voorbereiding waarin een aantal
regels wordt vastgelegd die in directe, danwel indirecte zin van invloed zijn
op het vermogen van de politieregio’s en het LSOP. De technische
uitwerking van deze regels zal worden vastgelegd in een ministeriële
regeling. De gedachten gaan hierbij uit naar het definiëren van indicatoren
die op een bepaalde manier een aantal aspecten van de wijze van
bedrijfsvoering en de financiële positie van de regio tot uitdrukking brengen.
Voor iedere indicator zal daarbij een zekere bandbreedte worden vastgelegd
waarbinnen de aangetroffen waarden zich kunnen bewegen. Indien de
waarde van de indicator voor een korps zich binnen deze bandbreedte
bevindt, voldoet het korps aan de gestelde regels. Mocht de waarde van een
indicator zich buiten deze marges bevinden, dan zal in overleg met het
korps worden getreden en zullen in principe maatregelen dienen te worden
getroffen die ertoe leiden dat alsnog aan de gestelde regels wordt voldaan.
Indien uiteindelijk niet het gewenste resultaat wordt gerealiseerd, kan als
ultimum remedium de algemene bijdrage worden verminderd.
Het streven is erop gericht de nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari
2002 in werking te laten treden.
De concept AMvB en ministeriële regeling worden nog voor advies aan de
beraden voorgelegd.
11.5
Evaluatie beleids- en beheerscyclus politie
Zoals reeds aangekondigd in de landelijke politiebrief 2002 en afgestemd
met de politieberaden is onlangs gestart met de evaluatie van de landelijke
beleids- en beheerscyclus politie. Uit deze evaluatie moet duidelijk worden
wat in de ogen van de verschillende betrokkenen, gegeven de verhouding
tussen Rijk en regio, 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. Het programmacollege Strategie,
beleid en communicatie is bereid gevonden om als klankbordgroep te
fungeren tijdens het onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek half
oktober afgerond zal zijn, zodat de uitkomsten van het onderzoek, betrokken
kunnen worden bij het BNPII. In de komende periode zullen de
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verschillende actoren (politie, bestuur, openbaar ministerie en de ministeries
van Justitie, BZK en Financiën) bij het onderzoek worden betrokken. Wij
verzoeken u om aan dit onderzoek uw medewerking te verlenen, gelet op het
wederzijdse belang om te komen tot verdere ontwikkeling en
professionalisering van de landelijke beleids- en beheercyclus.
11.6
C2000/GMS
Maart dit jaar heeft de staatssecretaris De Vries de regio’s geïnformeerd over
de versnelde landelijke uitrol van C2000 (brief EVIP2001/U59702 van 11
maart j.l.). Een belangrijk deel van de kosten die oorspronkelijk voor rekening
van de gebruikers van het C2000 systeem zouden komen, komen nu voor
rekening van het Rijk. Dit betekent voor u dat de exploitatiekosten van C2000
tot 1 januari 2004 voor rekening van het Rijk zijn en dat u de
radiobediensystemen als onderdeel van het netwerk in gebruik krijgt. U
behoeft hierdoor zelf geen Europese aanbesteding te doen 1. Over de
functionaliteiten van het radiobediensysteem voor de gemeenschappelijke
meldkamer is inmiddels overeenstemming met alle betrokken disciplines
bereikt. Mede in vervolg op het kabinetsstandpunt inzake de vuurwerkramp is
vooralsnog besloten tot de aanschaf van radiobediensystemen voor de 25 te
vormen veiligheidsregio’s. Bij de planning van de verdere uitrol van C2000
in het land is hiermee rekening gehouden. Bijlage 12 bevat een overzicht
van de meldkamers waar het radiobediensysteem is voorzien met daarbij
aangegeven per regio de datum waarop met de installatie een aanvang
gemaakt zal worden.
Om het bovenstaande zo snel mogelijk in goed overleg te kunnen realiseren
is onlangs de zogenoemde bestuurlijke informatieronde (BIR) gestart met als
doel te komen tot een bestuurlijke overeenkomst waarin de afspraken tussen
Rijk en regio worden vastgelegd. Van de korpsen wordt verwacht dat zij tijdig
zullen zorgen voor het gereed maken van de meldkamer voor de installatie
van het C2000 netwerk met radiobediensysteem en voor de aanschaf van de
benodigde randapparatuur zoals portofoons en mobilofoons. Ik ga er vanuit
dat u de hiervoor benodigde gelden heeft gereserveerd conform de
circulaire EA96/U4034 van 13 december 1996. Hiervoor verwijs ik u naar
bijlage 13 met de mij laatst bekende stand van zaken.
Vooruitlopend op het gereed maken van de meldkamer acht ik het
noodzakelijk dat de te vormen veiligheidsregio’s het Geïntegreerd
Meldkamer Systeem (GMS) aanschaffen en in gebruik nemen. De koppeling
met C2000 die thans in ontwikkeling is, draagt er immers zorg voor dat GMS
naadloos op C2000 aansluit. Bovendien wordt het GMS in oktober van dit
jaar gekoppeld met de NAW-server (naam adres en woonplaats server) van
1

Uitzondering hierop is de politieregio Amsterdam-Amstelland, die zelf zorg draagt voor de
Europese aanbesteding.
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het landelijk alarmnummer 1-1-2. Als gevolg van deze koppeling worden de
locatiegegevens van de melder rechtstreeks in GMS geregistreerd. Daarmee
is de keten gerealiseerd die voor een snelle en adequate hulpverlening aan
de burger zorgdraagt. Met betrekking tot de kosten die betrekking hebben op
de aanschaf en instandhouding van het GMS bent u reeds in november
2000 geïnformeerd (brief EIB2000/U73144).
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11.7
LSOP
Voor het LSOP geldt het volgende voorlopige budgettaire kader 2002-2005
(inclusief prijscompensatie):
(bedragen x fl. 1000,-)
2

Algemene bijdrage
Bijzondere bijdragen 3
Project Politieonderwijs
2002 (incl. ICT en leren
Balanssanering
Afroming NCIPS
Afroming
Expertisecentrum
Diversiteit
Nieuw kader

2002
188.783
16.281
14.800

2003
145.954
13.516
14.800

2004
160.707
7.981
14.800

2005
160.681
7.892
14.800

3.800
-0.034
-0.039

3.800
-0.034
-0.039

3.800
-0.034
-0.040

3.800
-0.034
-0.040

223.591
105.998,97

177.977

187.214

187.099
84.901,82

80.771,52

84.954,01

In het afgelopen jaar, is mede op basis van het rapport Koopmans, het
vermogenstekort bij het LSOP, circa 156 mln ( 70,79), door het kabinet
hersteld. Hiermee is een deugdelijke financiële uitgangspositie gecreëerd
voor de invoering van het vernieuwde politieonderwijs ingaande 2002.
Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de benodigde bekostiging van
het LSOP. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van de benodigde
middelen voor het LSOP, het ontwikkelen van een daartoe benodigd
bekostigingsstelsel, alsmede op welke wijze de opleidingsvraag van de
korpsen in afstemming met het opleidingsaanbod (beschikbare middelen op
rijksniveau) kan worden gereguleerd.

2

De algemene bijdrage is bestemd voor opleidingskosten (inclusief voorschakeltrajecten),
kosten voor examens en werving en selectie.
3
De bijzondere bijdrage bevat o.a. de bijdragen voor Politie en Wetenschap,
Expertisecentrum Diversiteit, DNA, PPP, Kinderopvang en Internationaal politieonderwijs.
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Eind februari jl. zijn de eerste resultaten van dit onderzoek beschikbaar
gekomen. Deze resultaten betreffen het vaststellen van de benodigde
middelen voor het LSOP voor de komende jaren, onder andere gebaseerd
op de thans bekende opleidings- c.q. vervangingsvraag van de korpsen en
voor zover mogelijk rekening houdend met de effecten van de vernieuwing
van het politieonderwijs ingaande 2002. Genoemde resultaten zijn
betrokken bij de afweging voor de rijksbegroting voor 2002. De uitkomsten
hiervan zijn verwerkt in het budgettair kader voor het LSOP voor 2002 en
volgende jaren.
De tweede fase van het onderzoek naar de bekostiging richt zich op het
vaststellen van de kostprijs voor het nieuwe politieonderwijs, het ontwikkelen
van een bekostigingsstelsel voor het LSOP en het ontwikkelen van een
methodiek voor het reguleren van vraag en aanbod voor het
politieonderwijs.
De nadere invulling van het budgettaire kader is afhankelijk van de verdere
uitkomsten van het onderzoek ‘Bekostiging LSOP’. De resultaten van de
tweede fase van het onderzoek zijn naar verwachting medio juli a.s. gereed.
Aan de hand daarvan zal de nadere invulling van het bovenvermelde
budgettaire kader in nader overleg met het LSOP plaatsvinden. Het
weergegeven budgettair kader geeft aan wat voor het LSOP in 2002 en
volgende jaren beschikbaar is. In de algemene bijdrage zijn de volledige
effecten van de CAO 2001-2003, waaronder werktijdverlenging,
verdisconteerd. De daadwerkelijke toewijzing van het budget hangt onder
meer samen met de omvang van de opleidingsvraag. Nadere invulling van
deze vraag hangt nauw samen met de veranderingen binnen het
politieonderwijs. Dit geldt niet in de laatste plaats voor de nieuwe
postinitiële opleidingen en de nog nader aan te duiden applicatietrajecten.
11.8

KLPD

Om bij te dragen aan de kosten van NCIPS wordt van 2001 t/m 2004 jaarlijks
de geldelijke tegenwaarde van 1,0 BVE van het budget van het KLPD
afgeroomd. Voor het expertisecentrum diversiteit wordt jaarlijks de
tegenwaarde van 0,9 BVE afgeroomd. Aangezien de tegenwaarde van een
BVE (de normvergoeding) enkele malen per jaar kan worden aangepast, zal
het uiteindelijk af te romen bedrag deze aanpassingen moeten volgen.
Onderstaand is de algemene en bijzondere bijdrage in beeld gebracht.
Hierin zijn voor het jaar 2001 tevens de prijscompensatie 2001, de
bijzondere bijdrage voor de 112-centrale, invoering Euro en het landelijk
loket horizontale fraude meegenomen. Over de specificatie hiervan
alsmede over de bijzondere bijdragen zal het KLPD ook separaat worden
geïnformeerd.
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Budgettaire kader algemene en bijzondere bijdrage (x fl. 1.000):
Error! Not a valid link.
In 2001 zal worden gestart met een onderzoek naar de wijze van bekostiging
van het KLPD. Zo zal ondermeer worden nagegaan of deze meer in
overeenstemming kan worden gebracht met die van de regionale korpsen,
rekening houdend echter met de specifieke positie van het KLPD. Dit
onderzoek zal zich voorts richten op het vaststellen van de benodigde
middelen.
11.9
Geïntegreerd middelenbeheer
Kort geleden heeft het kabinet besloten tot de invoering van het concept
van ‘geïntegreerd middelenbeheer’ bij rechtspersonen met een wettelijk
taak. Met dit instrument beoogt het kabinet het risico-arm kasbeheer verder
te vergroten en tegelijkertijd ook de doelmatigheid bij de financiering van
publieke taken te laten toenemen.
Geïntegreerd middelenbeheer behelst de verplichting tot het (rentedragend)
aanhouden van overtollige liquide middelen bij het Rijk, alsmede een
mogelijkheid om voor de financiering van investeringen leningen bij het Rijk
af te sluiten. Bij het laatste zal wel een toets op de leningsaanvraag
plaatsvinden door de toezichthouder. Voor de politieregio’s is dit het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Op 24 april j.l. is advies gevraagd aan de Raad van Hoofdcommissarissen en
het Korpsbeheerdersberaad inzake het voornemen van het kabinet de
politieregio’s eveneens onder de werking van dit instrument te brengen. De
beraden is daarbij verzocht uiterlijk 1 oktober a.s. advies over deze kwestie
uit te brengen.
Zodra daartoe aanleiding bestaat, zult u op de hoogte worden gesteld van
de verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp en de
consequenties die de eventuele invoering van deze maatregel voor uw
bedrijfsvoering zal hebben.
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11.10
Regieraad ICT en Bestek ICT
Recent is het Bestek ICT van de Regieraad ICT Politie voor de vernieuwing
van de ICT voorzieningen van de Nederlandse politie goedgekeurd en
aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Bestek ICT beschrijft ondermeer de
organisatie van de inhaalslag op het gebied van ICT bij de politie in de
periode 2001 tot 2005. Het doel is één samenhangende, robuuste en
toekomstvaste informatie-huishouding. Daarmee kan worden zeker gesteld
dat gestandaardiseerde werkwijzen van de politie probleemloos ondersteund
worden. Tevens dient ongehinderde informatie-uitwisseling plaats te kunnen
vinden tussen korpsen onderling en met de relevante buitenwereld. Het gaat
om justitie, andere opsporingsdiensten en de partners in de hulpverleningsen in de veiligheidsketen. De betrouwbaarheid, integriteit en continuïteit
van de informatiehuishouding van de politie dienen vanzelfsprekend
verzekerd te zijn.
Inmiddels is een veranderorganisatie ingericht die in opdracht van de
Regieraad ICT Politie de in het Bestek geschetste sturingsconcepten op het
terrein van de ICT binnen de politie operationaliseert en de vernieuwing van
applicaties, gegevens en infrastructuur gestalte geeft.
Ter financiering van de inhaalslag zijn conform het Convenant Politie 1999
financiële middelen beschikbaar gesteld. Daaraan is structureel fl. 45 mln
( 20.420.109,72) toegevoegd bij de ontwerpbegroting 2002. Dit extra
budget is primair bestemd voor verdere professionalisering van ICTpersoneel en ontwikkeling van het elektronisch procesverbaal. Voor de pilots
elektronische aangifte door de burger is voor de jaren 2002 en 2003 een
bedrag van 2 mln
( 907.560,43) beschikbaar.
De relatie tussen de budgettering voor de reguliere ICT-uitgaven en de
uitgaven voor ICT-vernieuwing vergt nog nadere uitwerking. De korpsen
hebben immers ook budget dat voor ICT ingezet moet worden.
Een Stuurgroep Financiën zal het hoofdstuk Financiering in het Bestek ICT
verder uitwerken en mij uiterlijk 1 september rapporteren. U zult zo spoedig
mogelijk worden geïnformeerd over de consequenties voor de regionale
politiekorpsen.
11.11
Pepperspray
In afwijking van het eerder opgestelde tijdsschema (zie tevens
EA2001/U76830) wordt in de loop van het vierde kwartaal van 2001 de
landelijke regelgeving ten aanzien van pepperspray van kracht en worden
vanaf dat moment alle regionale politiekorpsen met pepperspray uitgerust.
Voor de eenmalige invoering van pepperspray is voor 2001 een bedrag van f
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17 mln. ( 7,71) beschikbaar. De structurele bijdragen worden gesteld op
circa 4 mln. ( 1,82) per jaar. Over de verdeling van deze gelden over de
korpsen wordt u separaat geïnformeerd.
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12
Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande personen:
Arbeidsvoorwaarden en
premiemutaties
Normverhoging
Diversiteitsbeleid
Bve's, algemene en
bijzondere bijdragen

Asielbekostiging/ Euro
Vermogensproblematiek en
bekostigingsstelsel Politie
Wet Fido
Geïntegreerd
middelenbeheer
Coördinator toezicht
LSOP
Artikel 4
Accountmanagers

mw. Drs. G. Hovius
dhr. P. Rutten
mw. Drs. E.M.C. Van
den Berg
mw. M.J. Kanoen
dhr. Drs. S.J.
Scheeringa
dhr. Drs. S.J.
Scheeringa
dhr. Drs. C.C. Schreuder
dhr. J.M. Haije

0704266560
0704268241
0704268509
0704268241
0704267164
0704268287

dhr. P. Franssen

0704267437

dhr. W.J. Bres

0704267578
0704269255
0704268276
0704267041
0704267059
0704268276

dhr. Drs. O.P.
Huurdeman
mw. Drs. P.L. Jansen
dhr. Drs. J.A. Knigge

KLPD

0704266747

mw. mr. Drs. E.C.R.
Kramer
mw. Drs. P.L. Jansen
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