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1. Inleiding 

Voor U ligt de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013. 

Ook voor de Nederlandse overheid betekent de huidige wereldwijde 
economische crisis een andere prioritering van uitgaven. In het 
aanvullende beleidsakkoord "Samen leven, samen werken" zijn keuzes 
gemaakt in taken met daaraan gekoppeld andere budgettaire kaders. 
Het Nederlands politiebestel heeft als gevolg hiervan een taakstelling uit 
de rijksbegroting gekregen die het totale budget doet verlagen. Daarnaast 
word de loonsverhoging van 3,25 % in 2010 zoals die in de CAO is 
afgesproken niet volledig door het ministerie van BZK vergoed. 

Om, als gevolg van de taakstelling, tot een oplossing te komen is de 
minister van BZK in onderhandeling gegaan met het dagelijks bestuur van 
het korpsbeheerdersberaad in oprichting (dbKBB i.o.). Na intensief overleg 
is er na de zomer een onderhandelingsakkoord tot stand gekomen met 
een pakket aan maatregelen om de financiële problematiek het hoofd te 
bieden. Het pakket aan maatregelen houdt landelijk het volgende in: 
- een normkostenonderzoek naar de betaaibaarheid van de politiesterkte; 
- een tijdelijke verlaging van de instroom van aspiranten van 2.600 naar 
gemiddeld 1.600 voor de boekjaren 201 0-2012; 
- de vrije inzet van vergrijzingsgelden, oorspronkelijk gelabeld voor 
bekostiging van extra aspiranten; 
- besparingen op ICT en inkoop; 
- een eenmalige omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen, 
waardoor jaarlijks een bedrag vrijvalt ten behoeve van de politie; 
- een verschuiving van toegekende gelden over de jaren 2013 tlm 2016 
naar voren; 
- een bijdrage vanuit de begroting van BZK; 
De laatste drie punten vormen de basis voor een extra bijdrage, die vanaf 
2010 aan de korpsen wordt uitgekeerd. 

Bovengenoemd pakket heeft echter niet kunnen voorkomen dat de 
regionale politiekorpsen ook zelf besparende maatregelen moeten treffen 
om meejarig binnen de financiële kaders te blijven. 

Ons korps heeft naast het verwerken van de algemene bezuinigingen op 
ICT en inkoop de volgende concrete ombuigingen verwerkt in de 
meerjarenbegroting: 
a) aanpassing van de streefsterkte naar de minimale afspraak met BZK; 
b) vermindering aantal aspiranten in 201 0; 
c) diverse ombuigingen in de materiële component. 

Uiteraard is deze meerjarenbegroting omgeven door meerdere 
onzekerheden. In de risicoparagraaf zijn de belangrijkste onderwerpen 
genoemd. 

Door alle maatregelen is het gelukt om een meerjarenbegroting op te 
stellen, die de laatste drie jaren een licht positief exploitatieoverschot 
weergeeft. Het belangrijkste en meest concrete begrotingsjaar is echter 
2010. In de vorige meerjarenbegroting was het begrote exploitatietekort 
€ 1 mln., wat teruggebracht is naar een tekort van € 0,5 mln. 
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2. Exploitatlerekening 2010 - 2013 
Tabel1: 

r· 
- . - ------------~~~J ?4:i~Oit.n:l{J -

- · ····---' ,---. __ ·----- ____ _ ______ __ _ l:.t.;S!.fJ:;J!.L:.ltJ.i.: :~J!l!l~;_ ___ 

Bijdragen 
Rijksbijdragen BZK 
Rijksbijdragen overige departementen 
Overige blidraoen I o.a. oemeenten] 
1 otaal DIJaragen 

n 

Rente 
Opleiding en vorming 
Huisvesting 
Vervoer 
Verbindingen en automatisering 
Gewoldmlddolen en uitrusting 
Operationeel 
Beheer 

Jaarrekening 
2008 

f -" 7iJ.80~ 
~.81W 

-
75.670 

Prognose Begroting 

2009 2010 

75121jl1 75.291 
2.017 2.011 

-- -
n .23o n.302 

Meerjarenraming 
2011 2012 2013 

741:'59'1 73.1~ ~052., 
1.9714_' 1.9ffl 1.9_?~1 

- -
76.568 75.171 74.030 
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3. Toelichting exploitatierekening 2010-2013 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste posten op hoofdlijnen toegelicht. 
De bedragen in de kolommen zijn afgerond op duizenden euro's. 

3.1 Rilksbiidragen 

Bedra en x c 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
g 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Algemene bijdrage BZK 
Bijzondere bijdrage BZK 
Bijdragen overige departementen 

Totaal 

Inleiding 

70.977 
2.829 
1.864 

75.670 

De algemene en bijzondere rijksbijdrage zijn opgenomen conform de 
septembercirculaire 2009 van het ministerie van BZK. 

Algemene rijksbijdrage BZK 

De algemene rijksbijdrage van het ministerie van BZK wordt toegekend op 
basis van het budget verdeelsysteem (BVS). Bij de toekenning van gelden 
wordt er gekeken naar de omgevingsfactoren binnen een regio. Op basis 
van de omgevingsfactoren wordt een aandeel in het landelijk budget 
toegekend. De verdeling van gelden gebeurt op basis van 4 werksoorten: 

• Opsporing; 
• Handhaving; 
• Intake en service; 
• Noodhulp. 

72.013 70.903 70.027 68.983 68.378 
3.200 4.388 4.564 4.211 3.675 
2.017 2.011 1.977 1.977 1.977 

77.230 77.302 76.568 75.171 74.030 

Naast de algemene rijksbijdrage krijgen korpsen die bij de invoering van 
het BVS in 2007 een minder groot aandeel kregen in het landelijke budget, 
een compensatie. Ook ons korps ontvangt deze compensatie en deze is 
verantwoord onder de algemene rijksbijdrage. 

In verband met het akkoord Arbeidsvoorwaarden Politie 2008-2010 
stijgen de gemiddelde kosten van de salarissen in 2008, 2009 en 2010. 
Door de budgettaire problematiek is alleen compensatie voor de 
kostenstijgingen uit 2008 en 2009 in de algemene rijksbijdrage verwerkt. 
Besluitvorming over een gedeeltelijke compensatie van de salarisstijging 
uit 2010 zal pas met de junicirculaire 2010 bekend worden. 

Het tussen de minister van BZK en het dbKBB i.o. overeengekomen 
pakket aan maatregelen heeft o.a. geresulteerd in een extra bijdrage, die 
vanaf 201 0 aan de korpsen wordt uitgekeerd. 

De totale algemene bijdrage laat een dalende trend zien. In de inleiding is 
reeds vermeld dat het pakket aan maatregelen, die de minister van BZK 
en de korpsbeheerders zijn overeengekomen, dit niet heeft kunnen 
voorkomen. 
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Algemene bijdrage in relatie tot de sterkte 
De opeenvolgende budgettaire aanpassingen als gevolg van de jaarlijkse 
actualisatie van BVS hebben niet geleid tot een nieuwe berekening van de 
sterkte per korps. De streefsterkte van eind 201 0 per korps loopt hierdoor 
niet meer parallel met het budget. Het ministerie van BZK zal de nieuwe 
(operationele) streefsterkte in de junicirculaire 201 0 communiceren. Dit 
loopt dan samen met de budgettering van de korpsen vanaf 2011 op basis 
van de herijking van BVS. 

Bijzondere rijksbijdrage BZK 

De bijzondere bijdragen zijn veelal voorwaardelijk en tijdelijk. De 
belangrijkste bijdragen in het kader zijn: 

Programma Versterking Opsporing (PVO) 
De gelden voor PVO zullen na herijking van het BVS in de algemene 
bijdrage verankerd worden. Tot dat moment blijven deze gelden als een 
bijzondere bijdrage opgenomen worden. Naast specifieke opleidingen 
financiert politie Zeeland hiermee o.a. haar aandeel in de landelijke 243 
fte's voor het team grootschalig opsporing (TGO) en tegenspraak en 
review (in totaal 4 fte's). 

Intensiveringen (forensische medewerkers en wijkagenten) 
Met deze gelden financiert politie Zeeland haar aandeel in de 500 
forensische assistenten (7 fte's) en de 500 wijkagenten (8 fte's). Definitieve 
vaststelling gebeurt op basis van het aantal aangestelde functionarissen 
per 31.12.2011. De bijzondere bijdrage loopt in ieder geval door Vm 2013. 
Uiteindelijk wordt het een onderdeel van de algemene bijdrage. 

Prestatiebekostiging 
Conform de verwachting wordt 100% van deze bijdrage begroot. In 
afwachting van besluitvorming over nieuwe Landelijke doelstellingen voor 
de periode na 2011 en besluitvorming over de financiële problematiek van 
de korpsen is er vanaf 2013 geen budget prestatiebekostiging opgenomen 
in de circulaires van BZK en derhalve ook niet in onderliggende begroting. 
Hierover zal in de decembercirculaire 2009 of junicirculaire 201 0 uitsluitsel 
worden gegeven. Dit is de voornaamste oorzaak van de daling van het 
totaalbedrag aan bijzondere bijdragen in 2013. 

Frictiekosten 
Er is een speciaal budget toegekend aan politie Zeeland voor het 
structuur- en cultuur veranderingsprogramma van € 240.451. De vrijval 
van deze bijdrage en de besteding is in 201 0 begroot. 

Vergrijzing 
Deze gelden zijn oorspronkelijk toegekend voor de bekostiging van extra 
aspiranten tot 2010. Het oorspronkelijke doel is, mede door verandering in 
de uitstroom van personeel, veranderd. De vergrijzingsgelden kunnen nu 
ingezet worden ter dekking van de algemene problematiek en hebben 
hierdoor geen specifiek bestedingdoel meer. 

Gedeeltelijke compensatie salarisstijging 2010 
In de septembercirculaire 2009 wordt deze bijdrage in een aparte bijlage 
genoemd. Hiervan wordt de toekenning onder het voorbehoud vanwege de 
financiële crisis, pas wordt voorzien in de junicirculaire 2010. Hoewel deze 
bijdrage nog niet definitief is, is deze al wel meegenomen in onderliggende 
mee~arenbegroting. 

Mogelijke bijzondere bijdrage aspiranten 
Begin 201 0 zullen afspraken worden gemaakt tussen de minister van BZK 
en dbKBB i.o. over herziening van het onderwijssysteem. Mede in relatie 
hiermee en in relatie tot de BVS-evaluatie zal bezien worden of het 
mogelijk is om de bekostiging van aspiranten te wijzigen. Daarbij zal in elk 
geval gekeken worden naar de optie om een specifieke 
financieringsstroom voor aspiranten in te stellen in de vorm van een 
bijzondere bijdrage. De opgave van de korpsen is dan bepalend voor het 
bedrag dat zij zullen ontvangen. Bij voorwaardelijke bijdragen wordt in de 
jaarrekening van het betreffende boekjaar een verantwoording gegeven~ 

BIJdragen overige departementen 

Hieronder is opgenomen de geraamde jaarlijkse bijdrage van het Bureau 
Verkaarshandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). Met deze bijdrage 
financleert BVOM 33 fte, includief materiele kosten, van de totale formatie 
van 40 fte van het V arkeersteam Zeeland. 
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3.2 Personeel 

Bedragen x € 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Salarissen huidig personeel 
Toelagen huidig personeel 
Sociale lasten huidig personeel 
Bijkomende personeelslasten huidig personeel 
Opbrengsten salarissen huidig personeel 
Vergoeding voor uitbesteed personeel 

Totaal huldig personeel 

Vrijwillige politie (gemiddeld) 
Personeel van derden 
Kosten wachtgeld/werkloosheidswet/TOR 

Totaal 

Algemeen 

39.548 
3.695 
8.866 
1.613 

457 
839 

52.426 

40 
1.563 

612 

54.641 

Onder de kostencategorie Personeel zijn (voornamelijk) de salariskosten 
van personeel geraamd. Onder deze categorie is de aanpassing van de 
streefsterkte verwerkt, waardoor de kosten in de tijd afnemen. 

Aanpassing streefsterkte 
In de vorige meerjarenbegroting 2009 - 2012 is rekening gehouden met 
een streefsterkte eind 2015 van 917 fte. Deze sterkte omvat het reguliere 
personeel, exclusief de aspiranten. In de onderliggende begroting wordt nu 
gerekend met een sterkte van 890 fte eind 2013. Deze sterkte is bepaald 
aan de hand van de door het ministerie van BZK bepaalde streefsterkte 
eind 201 0 van 913 fte, minus de maximale toegestane bandbreedte van 
2,5%. Bij de sterktedoelstelling eind 2013 is rekening gehouden met het 
bestaande personeelsbestand en een zo krap mogelijke raming van in- en 
uitstroom van personeel. 

40.263 40.302 
3.822 3.781 

10.419 10.457 
1.634 1.783 

453 454 
591 495 

55.094 55.374 

42 40 
1.628 1.579 

263 6 

57.027 56.999 

39.571 
3.594 

10.252 
1.553 

454 
495 

54.021 

40 
1.579 

55.640 

38.993 
3.453 

10.117 
1.587 

454 
495 

53.201 

40 
1.449 

54.690 

38.868 
3.301 

10.087 
1.605 

454 
495 

52.912 

40 
1.449 

54.401 

Bij in- en doorstroom zal vervolgens telkens een korpsbrede afweging 
gemaakt moeten worden van de noodzakelijke invulling. 

Verwachte uitstroom 
De verwachte uitstroom is gebaseerd op reeds bekende regelingen en op 
een historisch percentage onvoorziene uitstroom. Er is geen rekening 
gehouden met extra uitstroom van personeel in verband met de vorming 
van de DCB en mogelijke bovenregionale samenwerking. Dit sluit aan op 
de huidige manier van budgettering door BZK. 

Verwachte instroom 
De verwachte instroom betreft de doorstroom van afgestudeerde 
aspiranten en verder de instroom van executief en administratief 
technische personeel {ATP). 
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Begrote instroom aspiranten 
Begroot worden de volgende aantallen aspiranten die vanuit politie 
Zeeland hun duale opleiding via de Politieacademie zullen volgen: 

Uit budgettaire overweging wordt in 201 0 geen instroom niveau 3 
(basispolitiezorg) begroot, wel op het niveau van surveillant en 
recherchekundige. 

Salarissen huidig personeel 
In de meerjarenbegroting zijn de effecten van het akkoord 
Arbeidsvoorwaarden Politie 2008 - 201 o volledig verwerkt. Het niveau van 
de premies sociale verzekeringen van 2009 is conform de voorschriften 
meerjarig aangehouden. Mochten er in een begrotingsjaar wijzigingen 
komen, dan wordt de begroting in het betreffende boekjaar aangepast, met 
een eventuele financiële compensatie door het ministerie van BZK. 

In het akkoord Arbeidsvoorwaarden Politie 2008 - 201 o zijn afspraken 
gemaakt om tijdens de looptijd van deze CAO de functiewaardering en het 
loongebouw te vernieuwen en deze vernieuwing in 2010 in te voeren. Wat 
de financiering betreft Is afgesproken dat er maximaal structureel 2,~.k van 
de loonsom beschikbaar is en dat 1% van deze ruimte door mlddel van 
inverdieneffecten zal worden gerealiseerd. In dit kader heeft politie 
Zeeland conform de intentie van de CAO vanaf 201 0 per saldo 1,2% 
ruimte begroot. 

Opbrengst salarissen huidig personeel 
Onder deze post zijn de inkomsten verantwoord wegens de kortingen op 
het salaris voor ouderschapsverlof, RPU en onbetaald verlof. Tevens 
worden hier de inkomsten wegens ziekengeld en WAO uitkeringen 
begroot. 

Vergoedingen voor uitbesteed personeel 
Onder de vergoedingen voor personeel wordt voornamelijk de 
doorbelasting van extern gedetacheerde medewerkers begroot. Het aantal 
gedetacheerde op jaarbasis verschilt per jaar en daarmee de verwachte 

inkomsten. Meerjarig wordt rekening gehouden met 5 gedetacheerde 
medewerkers. 

Personeel van derden 
Ten be~oeve van personeel van derden worden kosten begroot die 
betrek~!"? hebbe~ op o.a. het contract met de penitentiaire inrichting 
~ orentiJd en kant1nepersoneel. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag voor 
uitzendkrachten begroot. Het korps streeft ernaar de inhuur van 
uitzendkrachten te beperken. 

Kosten wachtgeld/werkloosheidweg/TOR 
Vanaf 2004 tot en met 2008 stroomden jaarlijks tussen de 20 en 30 
personeelsleden uit het reguliere arbeidsproces door gebruik te maken van 
de Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR). De betreffende salariskosten 
werden voor 24 maanden ten laste van de voorziening TOR gebracht. In 
2010 wordt nog voor 4 maanden gebruik gemaakt van de TOR en vindt er 
een laatste dotatie plaats aan de TOR- voorziening. Deze dotatie (in 201 o 
€ 6.000) komt ten laste van de exploitatie. 
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3.3 Rente 

Bedragen x € 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rentebaten 
Rentelasten 

Totaal 

Rente 

300 
393 

93 

Onder de rentelasten zijn de lasten (€ 352.000) opgenomen voor de 
langlopende geldlening van € 7,5 miljoen die is afgesloten in juni 2007. 
Deze lening heeft een looptijd van 1 0 jaar met een vast rentepercentage 
van 4,7 %. De overeenkomst voor deze geldlening is aangegaan met het 
ministerie van Financiën. 

De reguliere betalingen vanuit de liquide middelen gebeuren vanuit de 
rekening-courant bij het ministerie van Financiën. De rentebaten en 
rentelasten met betrekking tot de rekening-courant worden 
voorzichtigheidshalve meerjarig op het niveau van 2010 gehouden. 

87 
363 

276 

65 
363 

298 

65 
363 

298 

65 
363 

298 

65 
363 

298 
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3.4 Opleiding en vorming 

Bedragen x C 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Huren en lease 24 
Kosten opleidingen/cursussen 584 
Reis- en verblijfskosten opleidingen 491 
Overige kosten opleiding en vonning 316 
Toevoeging/vrijval van de voorziening 49 
Baten vts Politie Nederland 41 

Totaal 1.424 

De kostencategorie Opleiding en vorming betreft hoofdzakelijk de kosten 
voor diverse gevolgde cursussen, inclusief reis- en verblijfkosten. Het 
voornaamste opleidingsinstituut betreft de politieacademie, waar het 
initiële en postinitiële onderwijs gegeven wordt. 

Het belang van goede opleidingen en het bijhouden van kennis en 
vaardigheden wordt door politie Zeeland onderkend. De omvang van het 
totale opleidingsbudget is begroot op basis van het opleidingsplan, waarin 
rekening is gehouden met opleidingen in het kader van het programma 
'versterking opsporing en vervolging' (PVO). In 2009 heeft er nog een 
eenmalige ophoging plaatsgevonden in verband met de besteding van de 
ontvangen ESF-subsidie. Meerjarig zijn de opleidingen begroot op basis 
van het niveau 201 0. 

Omdat persoonlijke ontwikkeling een speerpunt is voor de organisatie, 
wordt er vanaf 201 0 een bedrag begroot voor opleidingen vanuit het 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Medewerkers kunnen zich vanuit dit 
perspectief ontwikkelen, zodat zij breder of specifieker inzetbaar zijn 
binnen de organisatie. 

20 15 15 15 15 
1.245 1.001 978 974 792 

281 245 245 245 245 
330 68 68 68 68 
114-
487 41 41 41 41 

1.275 1.287 1.264 1.260 1.078 

De daling van de overige kosten opleiding en vorming vanaf 2010 betreft 
een verschuiving van kosten naar de kostencategorie Geweldsmiddelen 
en uitrusting. Daarnaast zijn er voor politie Zeeland vanaf 2010 geen 
kosten meer voor bedrijfsfitness, omdat deze faciliteit onderdeel is 
geworden van de ruilmogelijkheden arbeidsvoorwaarden politie (RAP). 
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3.5 Huisvesting 

Bedragen x € 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Afschrijvingen 1.798 

Energie 662 
Huren, pachten en lease 180-
Duurzame goederen 354 
Overige zaken en diensten 1.702 

Totaal 4.336 

Algemeen 

Het streven van de organisatie is om het huisvestingsniveau te 
continueren en waar mogelijk te verbeteren. In 2009 is daarom besloten tot 
de nieuwbouw van een teambureau in de gemeente Reimerswaal. 
In 2010 zal de nieuwbouw worden gerealiseerd en hiermee bijdragen aan 
de kwaliteit van de huisvesting. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen nemen na 2009 sterk af. Dit komt omdat enkele 
investeringen uit 1999 en 2000 volledig zijn afgeschreven. 

Duurzame goederen 

De verwachting is dat er de komende jaren minder meubilair en inventaris 
vervangen zal moeten worden. Dit brengt ten opzichtte van de jaren 2008 
en 2009 een lastenverlichting met zich mee. 

1.752 1.575 1.547 1.530 1.523 
675 675 675 675 675 
129- 155- 155- 155- 155-
261 180 124 124 124 

1.699 1.700 1.670 1.670 1.670 

4.258 3.975 3.861 3.844 3.837 

Overige zaken en diensten 

De raming met betrekking tot het onderhoud van de gebouwen wordt 
bepaald aan de hand van een softwarepakket, dat aangeeft wanneer iets 
theoretische gereviseerd of vervangen moet worden. Aan de hand van de 
uitkomsten en een controle op locatie wordt het onderhoud per jaar 
vastgesteld. Omdat er door de controle op locatie regelmatig onderhoud 
wordt uitgesteld is er voor gekozen de onderhoudskosten in de tijd (2011-
2013) stabiel te houden op het niveau van de afgelopen jaren. Voor het 
jaar 201 0 is deze vastgesteld op basis van de controle op locatie en 
hierdoor volledig onderbouwd. 
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3.6 Vervoer 

Bedragen x ( 1 .000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Afschrijvingen 1.325 

Boekverties activa 8· 

Energie 670 

Huren en lease 147 

Duurzame goederen 4 

Overige zaken en diensten 940 

Totaal 3.078 

Algemeen 

Jaarlijks wordt aan de hand van kilometerstanden (en gebruik) bepaald of 
een voertuig vervangen moel worden. Op basis van dit 'veldonderzoek' 
wordt bepaald hoeveel en wat voor voertuigen er in het daarop volgende 
jaar vervanging moeten worden. Het streven van de organisatie is om alle 
voertuigen zo efficiënt mogelijk in te zetten om zeker op een uitgestrekt 
gebied als de Zeeuwse provisie zo mobiel mogelijk te zijn. 

Afschrijvingen 

Uit het onderhandelingsakkoord dat is gesloten door de minister van 
Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het 
korpsbeheerdersberaad i.o. is een besparing op inkoop overeengekomen. 

De overeengekomen hoogte van besparing is op macroniveau de 
volgende: 2010: € 5 miljoen 

2011: € 10 miljoen 
2012: € 15 miljoen 
2013: € 20 miljoen 

1.384 1.190 1.078 975 975 
25· 25· 25· 25· 25· 

597 577 577 577 577 
82 81 81 81 81 
12 9 9 9 9 

982 950 950 950 950 

3.032 2.782 2.671 2.567 2.568 

Het korps heeft op advies van het NPI de besparing op inkoop opgenomen 
voor 1,7% (BVS-aandeel) van het macrobedrag. De besparing op inkoop is 
vooralsnog geraamd onder de afschrijvingen vervoer; deze zal mogelijk op 
andere onderdelen gerealiseerd worden. 

Energie 

De brandstofkosten zijn in de jaren 2008 en begin 2009 flink gestegen 
door de angst dat de OPEC de olieproductie zou beperken. Hierdoor zou 
het aanbod afnemen en de vraag gelijk blijven. Vanaf het derde kwartaal 
2009 is de prijs voor benzine en diesel weer terug op het niveau van voor 
de piek en meerjarig op dit niveau begroot. 
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3.7 Verbindingen en automatisering 

Bedragen x € 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Afschrijvingen 414 

Huren en lease 83 
Duurzame goederen 171 

Overige zaken en diensten 744 
Kosten vts Politie Nederland 6.450 
Toevoeging/vrijval van de voorziening 485-

Totaal 7.377 

Algemeen 

Onder de kostencategorie verbindingen en automatisering zijn voor het 
grootste gedeelte de kosten aan de Vts PN opgenomen. Deze kosten zijn 
deels beïnvloedbaar (additionele dienstverlening) en deels niet te 
beïnvloeden (standaard en basisdienstverlening). Het korps probeert de te 
beïnvloede kosten zo laag mogelijk te houden door zeer kritische te kijken 
naar de behoefte. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten hebben voornamelijk betrekking op de investeringen 
voor de gemeenschappelijke meldkamer Zeeland die in samenwerking met 
de Veiligheidsregio Zeeland wordt geëxploiteerd. 

Duurzame goederen 

De exploitatiekosten voor duurzame goederen variëren per jaar. Oorzaak 
hiervan is de aanschaf van o.a. mobiele telefoons, die direct in de 
exploitatie worden verwerkt. 

421 
76 

232 
818 

6.880 

8.427 

408 
87 

130 
779 

6.506 

7.909 

321 
87 

150 
764 

6.490 

7.812 

324 359 
87 87 

230 125 
764 764 

6.100 5.836 

7.504 7.171 
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Kosten Vts Politie Nederland 

Uit het onderhandelingsakkoord dat is gesloten door de minister van 
Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties en het dbKBB i.o. is een besparing 
op ICT overeengekomen. 

De overeengekomen hoogte van besparing is op macroniveau de 
volgende: 2010: € 21 miljoen 

2011: € 19 miljoen 
2012: € 41 miljoen 
2013: € 56 miljoen 

Het korps heeft op advies van het NPI de besparing op ICT opgenomen 
voor 1,7% (BVS-aandeel} van het macrobedrag. Deze besparing zal 
gerealiseerd moeten worden door de Vts PN en is door het korps vrijwel 
niet te beïnvloeden. 

In de totale kostensoort kosten Vts Politie Nederland zijn tevens de lasten 
voor C2000 opgenomen. Deze worden ingehouden op de rijksbijdrage 
zoals politie Zeeland deze ontvangt, echter voor de volledigheid zijn ze als 
kosten opgenomen. 

In de junicirculaire 2008 stelt de minister dat de begroting van Vts PN 
moeten worden nagevolgd door de korpsen. In afwijking hiervan is bij het 
opstellen van de korpsbegroting uitgegaan van een verlaging van de 
nutskasten in verband met de sluiting van de wijkondersteuningspunten in 
2009. 

Verhouding totaal kosten / ICT-kosten 

In verhouding tot de totale kosten van het korps dalen de !CT-kosten sterk. 
De oorzaak hiervan is de besparing uit het onderhandelingsakkoord. In 
grafiek 1 is dit grafische weergegeven. 

Ontwikkeling ICT-kosten 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Grafiek 1: verhouding totaal kosten / !CT-kosten 
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3.8 Geweldsmiddelen en uitrusting 

Bedragen x C 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Afschrijvingen 121 

Duurzame goederen 2 

Dienstkleding 571 

Overige zaken en diensten 47 

Totaal 741 

Duurzame goederen 

In de jaren 2010-2012 zal er een gespreide aanschaf van het nieuwe 
dienstwapen plaatsvinden. De (landelijke) aanbesteding hiervan loopt 
momenteel en de exacte lasten hiervan zijn op het moment van schrijven 
dan ook nog niet bekend. 

Op advies van het ministerie van BZK is voor de aanschaf van het wapen, 
het holster en de invoeringskasten een bedrag opgenomen van 
€ 750 per dienstwapen. De invoering wordt voorzien eind 2010 en zal 
doorlopen in de jaren 2011 en 2012. Omdat de invoering van de 
dienstwapens gespreid verloopt, zijn de volgende aantalen verwerkt in de 
begroting. 

113 118 121 123 119 
108 68 296 266 19 
619 635 578 615 591 

46 116 242 242 242 

886 936 1.237 1.246 970 

Dienstkleding 

In de junicirculaire 2008 stelt het ministerie van BZK dat de begroting van 
Vts PN moet worden nagevolgd door de korpsen. In afwijking hiervan is bij 
het opstellen van de korpsbegroting uitgegaan van een interne berekening 
voor wat betreft de kledingleveranties door de KLPD. 

Overige zaken en diensten 

Binnen de kostensoort overige zaken en diensten heeft een verschuiving 
plaatsgevonden vanuit de lastencategorie: opleidingen. De aanschaf van 
munitie (ook voor trainingen) wordt vanaf 2010 direct onder 
geweldsmiddelen begroot. Daarnaast wordt er in 2010 minder munitie 
aangeschaft i.v.m. een ruime voorraad eind 2009. Vanaf 2011 zal het 
niveau van aanschafkosten weer op het normale niveau uitkomen. 
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3.9 Operationeel 

Bedragen " C 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Afschrijvingen 142 
Duurzame goederen 65 
Overige goederen en diensten 1.933 
Overige goederen en diensten (inkomsten) 331 
Kosten regionale samenwerkingsverbanden 79-

Totaal 1.730 

Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten nemen in de tijd toe in verband met de investering in 
Catchken. Catchken is een camerasysteem waarbij kentekens worden 
gescand en gegevens wordt opgehaald uit diverse databanken. In het 
derde kwartaal 201 0 zal dit systeem zijn aangeschaft en vindt vanaf dat 
moment afschrijving plaats. 

Overige goederen en diensten 

Binnen de kostensoort overige goederen en diensten is onder andere 
1,2 miljoen geraamd die betrekking hebben op het huisvesten en 
verzorgen van arrestanten. Daarnaast worden de lasten voor het project: 
'programma vervolging en opsporing' (PVO), hier begroot. De baten voor 
dit project zijn geraamd onder de bijzondere rijksbijdrage. 

158 
80 

2.015 
308 
99 

2.044 

190 244 242 247 
76 76 76 76 

2.056 2.026 2.020 2.044 
311 311 311 311 
101 101 101 101 

2.111 2.136 2.128 2.157 
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3.10 Beheer 

Bedragen x € 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Afschrijvingen 1 

Duurzame goederen 15 
Overige zaken en diensten 1.243 
Inkomensoverdracht beheer 287 

Totaal 1.546 

Overige zaken en diensten 

Binnen deze kostenpost zijn de algemene kosten voor beheer opgenomen, 
zoals kantoorbenodigdheden, papier/kopieerkosten, kosten voorlichting en 
kosten voor bindingsactiviteiten. Het kostenniveau zal in de tijd afnemen, 
omdat er binnen de organisatie verder wordt gedigitaliseerd en de 
nieuwjaarsbijeenkomst anders zal worden vormgegeven. 

Inkomensoverdracht beheer 

Onder deze post zijn de bijdragen aan Vts PN geraamd voor NPI, KBP 
kwaliteitsontwikkeling, VPP proces- en productontwikkeling, landelijk 
programmabureau HRM en projecten RHC. Ten opzichte van 2009 is hier 
het landelijke expertisecentrum personeelsvoorziening bijgekomen. 

1 
19 

1.161 
281 

1.462 

1 1 1 
13 13 13 13 

1.142 1.069 1.069 1.094 
289 289 289 289 

1.445 1.373 1.373 1.397 
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3.11 Overige 

Bedragen " C 1.000 Jaarrekening Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Klachten/adviescommissie 13 
Kosten kantine 245 
Ontvangsten kantine 111-

Totaal 147 

Overige 

De lasten in de categorie Overige hebben voornamelijk betrekking op de 
catering. De kosten zijn conform het contract begroot en de baten hebben 
betrekking op de verkoopopbrengsten van het personeel en de 
doorbelasting aan de Veiligheidsregio voor het gebruik van de kantine. 

In 2010 zal intern worden bekeken of de catering efficiënter ingezet kan 
worden; hiervoor is vanaf 2011 een kostenverlaging geraamd. 

11 
240 
126-

125 

10 10 10 10 
2.23 202 183 183 
128- 128- 128- 128-

106 85 66 66 
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4. Balans 2009 - 2012 

Tabel2: 

[
--- l.;.t:J tifrl@ ([i[r il~~l:(€€\:l~.@'~~"imt@) ~~:j_tifii~~"'l~-----~ 

l :t~l-;l;ç · - ' - ~ ' t . G{nliii I 
- -----------------~ ... l!~.:Jl!J...:L~l.!:.:I!J~---- --- - - ---------' 
Activa 

VASTE ACTIVA 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Totaal eigen vermogen 

VOORZIENINGEN 

LANGLOPENDESCHULDEN 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Schulden en overlopende passiva 
Liquide middelen 

kortlopende schulden 

I solvabiliteitsratio - EV/BT In % 45%1 
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5. Toelichting balans 2009 - 2012 

Algemeen: 

Met de begrote eindbalansen wordt inzicht gegeven in de 
vermogenspositie van politie Zeeland. De eindbalans 201 0 is gebaseerd 
op de eindbalans 2008, de prognose 2009 en nadere verwachtingen met 
betrekking tot het verloop van balansposten in 2009. De mutaties na 2009 
hebben naast de openstaande schulden (met name nog niet bestede 
bijzondere rijksbijdragen), vooral betrekking op vaste activa en het eigen 
vermogen. 

Materiële vaste activa: 

De waardering van de vaste activa vindt plaats op basis van de 
verkrijgingprijs of de vervaardigingprijs verminderd met eventuele 
afschrijvingen. Op de vaste activa wordt afgeschreven volgens de 
ministeriële Hapregeling en de afschrijvingen zijn afgestemd op de 
verwachte toekomstige levensduur en worden berekend volgens de 
lineaire methode. 

Financiële vaste activa: 

In de decembercirculaire 2005 van het ministerie van BZK is vermeld dat 
de bijdrage van de korpsen aan Vts PN voor de vorming van het 
weerstandsvermogen als financieel vast actief verantwoord moet worden. 
Het financieel vast actief is gewaardeerd tegen kostprijs. Volgens de 
begroting 2010 -2013 van Vts PN zal de lening in 2010 aan de korpsen 
worden terugbetaald. Vts PN gaat de vaste activa (her)financieren met een 
lening bij het Ministerie van Financiën. 

Vlottende activa: 

De vlottende activa bestaan alleen uit vorderingen, welke gewaardeerd zijn 
tegen nominale waarde. De omvang van de bedrijfsprocessen van politie 
Zeeland is een vrij constante factor. Op basis van ervaringscijfers Is de 
waarde van de vlottende activa geschat op het eindniveau van 2008. 

Eigen vermogen: 

Het eigen vermogen van de organisatie bestaat uit twee componenten: de 
algemene reserve (weerstandsvermogen) en de bestemmingsreserves. De 
algemene reserve is een buffer waaraan bij een negatief exploitatiesaldo 
onttrokken wordt en Ingeval van een positief saldo een toevoeging 
plaatsvindt. Vanaf 2008 tot 2010 daalt de algemene reserve vanwege de 
begrote negatieve exploitatieresultaten. 

In het tussen de minister van BZK en het dbKBB i.o. afgesloten 
onderhandelingsakkoord is opgenomen dat de korpsen € 400 miljoen 
eigen vermogen zullen omzetten in vreemd vermogen. In de junicirculaire 
2010 zal de verdeling van de € 400 over de korpsen bekend worden 
gemaakt. Uiterlijk 1 oktober 201 0 zal elk korps hierover een contract 
hebben afgesloten met het ministerie van Financiën. De conversie zal 
daadwerkelijk plaatsvinden vanaf 1 januari 2011. Het totale bedrag van € 
400 miljoen komt in een reeks van 10 keer € 40 miljoen weer beschikbaar 
voor de politiesector. 

SolvablllteHsratlo: 

De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen algemene en 
bestemmingsreserves enerzijds en het balanstotaal anderzijds. De 
ondergrens van de solvabiliteitsratio is door BZK verlaagd naar 15%. 
Politie Zeeland blijft ruim boven de ondergrens. 

In verband met de afgesproken conversie van een deel van het eigen 
vermogen in vreemd vermogen, zal de minister van BZK met het dbKBB 
i.o. overleg voeren over een andere indicator en norm voor de huidige 
solvabiliteitsratio. 

20 



Voorzieningen: 

De post voorzieningen bestaat vanaf eind 2008 voornamelijk uit de 
voorziening TOR en de voorziening Wachtgeld I WW/WAO. Beide 
voorzieningen lopen in 201 0 af. 

Langlopende schulden: 

In juni 2007 is bij het Ministerie van Rnanciën binnen de voorwaarden van 
het geïntegreerd middelenbeheer een langlopende lening van € 7,5 
miljoen afgesloten voor een periode van 1 0 jaar. De lening is bestemd voor 
investeringen in activa en wordt op het eind van de Jooptijd ineens 
afgelost. BZK staat garant voor het nakomen van de verplichtingen 
voortkomende uit het aangaan van de langlopende schuld. 

Kortlopende schulden: 

De kortlopende schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit 
schulden aan personeel (met name gekapitaliseerd vakantiegeld en 
uitstaande verloftegoeden), aan het rijk en andere publiekrechtelijke 
lichamen; deze schulden e.d. zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
De gelden in rekening courant betreffen de kortlopende schulden uit RC 
krediet bij het ministerie van Financiën. Het einde van het boekjaar is 
overigens het meest ongunstige moment om de liquiditeitspositie te 
beoordelen. De rijksbijdrage wordt halverwege de eerste maand van ieder 
kwartaal ontvangen, na ontvangst van de rijksbijdrage geeft de 
liquiditeitspositie een ander beeld. De afname van het rekening courant 
heeft met name betrekking op de afschrijvingen; deze hebben namelijk 
geen effect op de kasstroom, terwijl er wel rijksbijdragen tegenover staat. 
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6. Treasury paragraaf 

Inleiding 

Met de inwerkingtreding van de wijzigingsvoorstellen wet financiering 
decentrale overheden (wet FIDO) met ingang van maart 2008 zijn de 
politieregio's hieruit geschrapt. Als reden hiervoor is vermeld dat 
de politieregio's sinds 2004 ook verplicht vallen onder het regiem van het 
schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën, ook wel Geïntegreerd 
Middelen Beheer genoemd. Ook politie Zeeland handelt conform dit 
principe en de vereisten van het Geïntegreerd Middelen Beheer. 

In 2009 is de druk op de liquide middelen toegenomen. In de voor 2009 
opgemaakte liquiditeitsprognose bleek dat de leencapaciteit op de 
rekening courant niet toereikend was. Als gevolg van de fluctuerende 
uitgaven is de leencapaciteit op de rekening courant in 2009 verhoogd van 
€ 7,75 mln. naar € 9,0 mln. 

Door de begrote positieve exploitatieresultaten in de jaren 2011-2013 
ontstaat een minder negatieve saldo op de liquide middelen. 
Het korps zal gedurende deze periode een betere liquiditeitspositie krijgen. 

In 2009 is de rente als gevolg van de wereldwijde economische crisis 
gedaald. De rente heeft korte tijd onder de 1% (EURIBOR 1 week) 
gestaan. In 2010 is de verwachting dat de rente licht aan zal trekken. 
Meerjarig is herstellastig te voorspellen en wordt voorzichtigheidshalve op 
het niveau van 201 0 aangehouden. 

In tabel 3 zijn de kerngegevens met betrekking tot het liquiditeitsbeheer 
aangegeven. 
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Tabel3: 

Garantiestelling BZK voor leningen 
Garantiestelling BZK voor re-krediet 
Gemiddelde looptijd van de leningen 
Rentepercentage liquide middelen 
Gemiddeld rentepercentage leningen 

lAangegane en aan te gane leningen 

!Saldo leenruimte 

Rekening courant limiet 12,5% 
Limiet op balansdatum : 83% 
Stand Li uide Middelen 

!Saldo kredietruimte 

!Saldo leenruimte en kredietruimte 

Treasury Zeeland 
Bedragen x € :1 .000 · 

I Jaarekenlog 
2008 I Prognose T Begroting I Meerjarenraming 

2oo9 I 201 o ,~----=-2o=-:1~1----,l~..:.....!.:.2~o~1~2~~,--2,...."o-13..,...-~ 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
7.750 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

10 10 10 10 10 10 
4,3% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 

13.756·1 13.180 1 10.305 1 ·9.6871 9.073.1 

9.411 
7.811 
3.410-

4.767 1 3.873 1 4.401 1 5.8031 6.4981 6.861 1 

18.5231 , 17.0531 15.334 1 16.1081 16.185 1 15.9341 
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7. Risico paragraaf 

In dit onderdeel worden de belangrijkste onderwerpen vermeld die het 
toekomstig verloop van de financiële resultaten (sterk) kunnen 
beïnvloeden. Er zijn in meerjarig perspectief vele 'schuivende panelen' te 
verwachten. Enkele hiervan bevinden zich binnen het eigen korps en 
daardoor te beïnvloeden en diverse buiten de organisatie, die vrijwel niet 
te beïnvloeden zijn. 

Aanvullende post vergrljzlngsgelden 

Een gedeelte van de vergrijzingsgelden is nog niet beschikbaar, omdat 
deze nog door het ministerie van Financiën toegekend moet worden. Over 
deze toekenning wordt in de junicirculaire 2010 uitsluitsel gegeven. Voor 
politie Zeeland gaat het om een bijdrage van meer dan € 300.000 vanaf 
2011. De mogelijk baten zijn niet meegenomen in de raming en kunnen 
het saldo voor 2011 en verder positief beïnvloeden. 

Besparing ICT 

Uit het onderhandelingsakkoord dat is gesloten door de dbKBB i.o. en de 
minister van BZK is een besparing op het ICT -vraagstuk als een 
oplossingsrichting voor de problematiek gekomen. Deze besparing zal 
door Vts PN moeten worden gerealiseerd, maar financieel wordt er in onze 
begroting al rekening mee gehouden. De mate waarin deze besparing 
wordt gerealiseerd ligt In handen bij de VtsPN en vormt hierdoor een 
financieel risico voor het korps. 

Bovenregionale samenwerking 

Vanuit de commissie de Graaft IJ wordt er geopteerd voor meer 
bovenregionale samenwerking in clusters. Voor het Zeeuwse korps 
betekent dit het cluster Zuid-6. Wat de eventuele personele mutaties zijn 
als gevolg van de bovenregionale samenwerking, is op het moment van 
schrijven niet in te schatten. 

Dienstwapen 

Het aanbestedingstraject voor het (nieuwe) dienstwapen is nog niet 
afgerond. In de nu (voorliggende) begroting is een aanname gedaan voor 
de aanschafkosten van het dienstwapen, het holster en de 
invoeringskosten. De aanschafkosten kunnen echter naar uitkomst van de 
aanbesteding hoger of lager komen te liggen. 

Brandstoffen 

De brandstofkosten zijn wereldwijd afhankelijk van vraag en aanbod op de 
markt. Wat de prijzen in het begrotingsperiade doen is variabel en vormt 
hierdoor een financieel risico. 

Gedeeltelijke compensatie salarisstijging 2010 

In de septembercirculaire 2009 wordt deze bijdrage in een aparte bijlage 
genoemd. Hiervan wordt de toekenning onder het voorbehoud vanwege de 
financiële crisis, pas wordt voorzien In de junicirculaire 201 0. Hoewel deze 
bijdrage nog niet definitief is, is deze al wel meegenomen in onderliggende 
meerjarenbegroting. 

Herijking Budget Verdeel Systeem (BVS) 

In 2009 vindt een herijking plaats van het landelijke Budget Verdeel 
Systeem. Als gevolg van de herijking kunnen mutaties ontstaan ten 
opzichte van de huidige bijdragen, die ontvangen wordt van het ministerie 
van BZK. De herijking kan zowel een positief als negatief effect hebben op 
de exploitatie in de jaren vanaf 2011. 
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Hernieuwing functiewaardering en loongebouw 

In de CAO is afgesproken dat er met ingang van 201 0 een vernieuwing 
plaatsvindt van de functiewaardering en loongebouw. Conform de CAO is 
een maximum stijging opgenomen. De financiële impact is momenteel nog 
een onzekere factor. 

Licentiekosten en licentiebeheer 

In 2009 is een onderzoek gestart naar de Microsoft- licenties in relatie tot 
het aantal werkplekken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op het 
moment van schrijven nog niet bekend. Bij een grote afwijking kan hier een 
financiële tegenvaller uit voortkomen. 

Oprichtingskosten Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) 

In de budgettaire kaders 2011-2015 is een landelijke dekking opgenomen 
voor de (eenmalige) aanloopkosten van de DCB voor het totaal van € 100 
mln. De onderbouwing van deze € 100 mln. is echter minimaal en zou op 
basis van een verschenen KPMG-onderzoek (feasibility-studie) hoger uit 
kunnen vallen. Indien de werkelijke kosten voor de oprichting van de DCB 
hoger zijn dan € 100 mln., dan treden de ministér van BZK en het dbKBB 
i.o. in overleg om gezamenlijk te zoeken naar een financieringswijze. Deze 
financieringswijze kan de financieringsstroom vanuit het ministerie van 
BZK beïnvloeden. 

Naast de financiële oprichtingskosten is op het moment van schrijven niet 
in te schatten, wat de personele gevolgen zijn van de landelijke 
samenwerking op de PlOF ACH- functies. De personele verschuivingen die 
mogelijk plaats zullen vinden, vormen een financiële onzekerheid. 

Personele sterkte 2010.2013 

De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van een mee~arig 
sterktemodel dat frequent wordt herijkt. In dit model is uitgegaan van 
aannames met betrekking tot in- en uitstroom van personeel. Indien de 
gehanteerde uitgangspunten niet worden gerealiseerd zal dit financieel 
effect hebben. 

Presentatiebekostiging 

De toekenning prestatiebekostiging voor 2009 dient op het moment van 
schrijven van de begroting nog plaats te vinden. Op basis van de 
opgestelde begratingsaanwijzing is in 2009 1 00% van de 
prestatiebekostiging opgenomen. Hoewel politie Zeeland voorstander is 
van het strikt hanteren van het voorzichtigheidsbeginsel, is gekozen om de 
aanwijzing op te volgen. Dit betekent een financieel risico op het moment 
dat één van de vier prestatie-indicatoren in enig jaar niet wordt 
gerealiseerd. 

Prijscompensatie 

Ter compensatie van het stijgende prijspeil (inflatie) wordt doorgaans door 
het ministerie van Financiën een prijscompensatie toegekend. In hoeverre 
deze prijscompensatie afdoende is om de prijsstijgingen te dekken, is nog 
niet te overzien. 

Rente 

Voor het saldo op de rekening courant bij het ministerie van Financiën 
ontvangt of betaalt het korps een rentevergoeding. De vergoeding is echter 
variabel en kan in de tijd fluctueren. Voor Politie Zeeland kan dit een 
financieel voordeel, maar ook een financieel nadeel betekenen over de 
jaren 201 0-2013. 
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BIJLAGEN: 
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Tabel4: 

kasstroom 

I Einddstand liquide middelen 

27 



Tabel5: 

13Li!!i'JDJYu..j!i..:.clhffi. ___ !~~~ 
Exogeen gefinancierden 32,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Gedetacheerden (Ingehuurd) 3,00 1,20 1,20 1,20 0,20 0,20 
Gedetacheerden (uitgeleend) 8,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Personeel van derden 37,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen) 4,00 3,00 2,00. 1,00 1,00 1,00 
Vrilwillloers (personen) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

~ 4 00 - - -
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Lijst met afkortingen 

ATP Administratief, Technisch Personeel 
BCRRP Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen 
BVS Budget Verdeel Systeem 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
C2000 Communicatie 2000 
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst 
FLO Functioneel Leeftijdsontslag 
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden 
FTE Full-Time Equivalent (en) 
GMZ Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland 
IBT Integrale Beroepsvaardigheden Training 
ICT Informatie en Communieatle Technologie 
KLPD Korps Landelijke Polltiediensten 
LJO Landelijke Interceptie Organisatie 
LSOP Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut Politie 
ME Mobiele Eenheid 
NPI Nederlands Politie Instituut 
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries 
PVO Programma "versterking opsporing en vervolging· 
RIO Regionale Inlichtingen Dienst 
RIK Regionaalinformatie Knooppunt 
RPU Regeling Partieel Uittreden 
TOR lijdelijke Ouderen Regeling 
VtsPN Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland 
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WBT Windows Based Terminal 
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