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Verantwoording
Externe Afspraken 2011

Holl ands
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Hoofdofficier van
Justitie Kitty Nooy

Resultaat
Milieu
Aantal bij het OM ingestroomde ‘standaard’ milieuzaken
Aantal bij het OM ingestroomde ‘betekenisvolle’ milieuzaken

“

Het jaar 2011 is een jaar waar het politiekorps Hollands Midden trots op
mag zijn. Net als voorgaande jaren wil ik alle medewerkers graag complimenteren voor hun inspanningen. Want er gebeurde vorig jaar erg veel.
Het korps werd geconfronteerd met één van de grootste crises van de afgelopen decennia: het schietdrama in Alphen aan den Rijn. De inzet van politie, gemeente en Openbaar Ministerie vond ik indrukwekkend. Die inzet is ook anderen niet ontgaan. Zo
prees de minister-president alle betrokken organisaties. Daar mogen ze trots op zijn. Er gebeurde meer in
2011: de invoer van ZSM. Dat staat voor ‘Zo Spoedig, Slim, Simpel en Samen Mogelijk’. Politie, Openbaar
Ministerie en ketenpartners werken vanaf één locatie nauw samen en maken gebruik van een vereenvoudigd dossier met een zo beperkt mogelijke administratieve last. Hollands Midden heeft zich vanaf het
allereerste moment enthousiast getoond en dat verdient niets dan lof. Het vergt namelijk nogal wat van
het korps. Uiteindelijk weten we waar we het voor doen: het effectueren van betekenisvolle interventies,
waarbij verdachten een passende reactie krijgen. Zo wordt recht gedaan aan de positie van het slachtoffer.
Intussen merkt de buurt hoe snel daders worden gecorrigeerd. ZSM is hét voorbeeld van integrale afdoening. Daar werken we met zijn allen steeds meer naar toe. Ik kijk uit naar het verdere verloop van 2012.
Ook dit jaar gaan we verder op zoek naar slimme interventies die de samenleving voor de burger
weer een stukje veiliger te maken.

Verkeer
Instroom alcoholzaken als maximaal % van de totale instroom
Uitvoering Regionaal Veiligheidsconvenant
Aanhouden / uitreiken
% standaardzaken dat door middel van AU is afgehandeld als % van het totaal aantal
standaardzaken
Ontnemingen
Instroom ontnemingrapportages politierechter in euro’s
Instroom ontnemingrapportages meervoudige kamer in aantallen
Doorlooptijden
% Jeugdzaken (12 t/m 17-jarigen) eerste verhoorinstroom OM < 30 dagen
% Alle rechtbankzaken eerste verhoorinstroom OM < 30 dagen
% Artikel 6 WVW-zaken (zwaar letsel in verkeer) eerste verhoorinstroom OM < 90 dagen
% Kennisgeving in beslagname aangeleverd bij OM < 10 dagen

”

op 2
A4-tjes

Afspraak

28
13

120
10

16%
ja

19%
ja

33%

30%

€ 148.600
39

€ 505.000
35

81%
76%
64%
81%

80%
75%
55%
90%

Afspraken Openbaar Ministerie
Resultaat
Opsporing
Aantal bij het OM ingestroomde verdachten (incl. de via het CJIB afgedane transacties misdrijven)
Aantal onderzoeken op niveau middencriminaliteit
Aantal onderzoeken op niveau zware criminaliteit
Bijzondere aandacht voor de intensiveringprogramma’s: georganiseerde criminaliteit, FINEC,
cybercrime, internationale rechtshulp, ID-fraude en overige uitbuiting
Aantal onderzoeken middelzware fraude
Aantal bij het OM ingestroomde witwaszaken
Aantal onderzoeken n.a.v. verdachte transacties
Geweld
Verdachtenratio geweld (verdachten van bedreiging en mishandeling / aangiften)
Instroom geweldszaken gepleegd door meerderjarigen als minimaal % van de totale instroom
Jeugd
Instroom jeugdzaken als minimaal % van de totale instroom
Instroom geweldszaken gepleegd door minderjarigen als minimaal % van de totale instroom
Aanpak criminele jeugdgroepen m.b.v. Beke-methodiek (inzicht in criminele, overlastgevende
en hinderlijke jeugdgroepen)
Concentratie op jeugdige daders (met name doorstromers en jeugdige veelplegers) door
actieve deelname aan JCO, aanleveren van informatie m.b.t. doorstromerlijst en borging
doorstromeraanpak in veiligheidshuizen
Veelplegers
Aantal bij het OM ingestroomde veelplegerzaken
Aantal personen dat de veelplegeraanpak heeft ondergaan

Afspraak

8.583
8
4
ja

8.500
4
3
ja

5
21
11

8
24
4

Landelijke prioriteiten
Doelstellingen 2011

Resultaat

Afspraak

6

3

33%

33%

66

–

33%

28%

-15%

-10%

Aanleveren gebiedscan aan gemeenten (op verzoek)

ja

ja

Aanstellen dierenagenten

5

5

Aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden

3

–

100%

90%

ja

ja

Aanpak 40% van het aantal in 2010 vastgestelde criminele jeugdgroepen (6):
voorstel indienen voor de aanpak van criminele jeugdgroepen
Verdachtenratio high-impact-crimes

59%
26%

60%
25%

15%
45%

17%
40%

ja

ja

ja

ja

Terugdringen aantal overvallen (in 2010: 76)
Oplossingspercentage overvallen
Terugdringen aantal straatroven (in % t.o.v. 2009)

Aanpak criminele vreemdelingen: % dat voldoet aan kwaliteitseisen bij
identiteitsonderzoeken
350
183

300
95

Aanpak criminele vreemdelingen: implementatie Progis
(het versterken van een betrouwbare vaststelling van de identiteit van verdachten)
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FINANCIEEL
JAARVERSLAG 2011

Het financieel jaarverslag geeft op hoofdlijnen
inzicht in de financiële resultaten uit de bedrijfsvoering van Politie Hollands Midden en haar vermogenspositie. Voor het financieel jaarverslag als
verantwoording van de korpsbeheerder, over het
door hem in het verslagjaar gevoerde beheer, is
separaat een jaarrekening over 2011 opgemaakt.

Begroting
Het Regionaal College heeft de begroting voor
2011 op 11 november 2010 vastgesteld. De be
groting is eenmaal gewijzigd; deze begrotings
wijziging is op 26 mei 2011 door het College
vastgesteld.

Lasten
De totale netto lasten zijn € 3,1 miljoen lager uit
gekomen dan de begroting. Per begrotingspost
worden hierna een aantal majeure afwijkingen ten
opzichte van de begroting gemeld.

Resultaat 2011
Het exploitatieresultaat over het verslagjaar
bedraagt € 14,1 miljoen positief. In de begroting
was een voordelig resultaat van € 8,1 miljoen
geraamd.

Staat van lasten en baten
(bedragen x €1.000)

Werkelijk Begroting

Werkelijk

2011

2011

2010

122.194

123.662

119.512

Lasten
Personeel
Rente

800

1.238

1.006

Opleiding en vorming

1.870

2.102

2.317

Huisvesting

9.418

10.172

9.151

Vervoer

4.025

3.813

3.988

15.426

15.184

14.429

Wapens en uitrusting

1.027

1.026

947

Operationele activiteiten

2.558

2.459

2.524

Beheer

2.315

2.155

2.050

Verbindingen en automatisering

Overige lasten

316

1.182

99

Totaal lasten

159.949

162.993

156.023

Baten
Rijksbijdragen

174.026

171.091

158.514

Totaal baten

174.026

171.091

158.514

Resultaat normale bedrijfsvoering
Mutaties reserves
Resultaat na mutatie reserves

Hierna wordt het begrotingsverschil van € 6,0 miljoen in hoofdlijnen geanalyseerd.
Conform het besluit van het dagelijks bestuur 
d.d. 8 september 2011 valt de in 2009 gevormde
bestemmingsreserve ad € 4,3 miljoen vrij. Op
grond van de bestendige gedragslijn wordt het
resultaat over het boekjaar 2011 (na mutaties
reserves) ad € 18,4 miljoen toegevoegd aan het
eigen vermogen (algemene reserve).

14.077

8.098

2.491

4.300

0

0

18.377

8.098

2.491

De onderschrijding op de personele lasten
bedraagt € 1,5 miljoen en wordt met name
veroorzaakt door:
• lager prijspeil salarislasten
(€ 1,6 miljoen voordeel)
• voordeel op onderbezetting regulier personeel
met 25 fte’s (€ 1,4 miljoen voordeel)
• meerkosten als gevolg van een overbezetting
leerwerkplekken met 54 fte’s
(€ 2,0 miljoen nadeel)
• hogere kosten voor overwerk en inconviënten,
als gevolg van een groot aantal TGO’s
(€ 0,9 miljoen nadeel)
• nadeel veroorzaakt door incidentele uitkeringen
en toename kortlopende schulden op verlofstanden (€ 0,9 miljoen),
• lagere lasten voor bijkomende personeelslasten
die te hoog ingeschat waren
(€ 3,1 miljoen voordeel)
• inhuur personeel van derden (€ 1,6 miljoen
nadeel)
• hogere dotatie aan de voorziening ambtsjubilea
(€ 0,4 miljoen nadeel)
• meer voordeel op kortingen personeel en
ontvangsten tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (€ 0,7 miljoen voordeel)
• meer uitbesteed personeel (€ 0,5 miljoen
voordeel)
Doordat de conversielening pas per 1 december
2011 is geëffectueerd, zijn de rentelasten € 0,2
miljoen lager dan begroot. Het voordeel op de
rentebaten (ook € 0,2 miljoen) komt voort uit de
verbeterde liquiditeitspositie.
Daling van de tarieven voor energie en scherpere
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Balans
(bedragen x € 1.000)

Per 31 december

Vorderingen (korte termijn)
Geldmiddelen
Totaal

De bijzondere bijdragen zijn in totaal € 1,4 miljoen
hoger dan geraamd. Verantwoord werden niet
voorziene, dan wel hogere bijdragen voor onder
meer prestatiebekostiging voorgaande jaren en
PVOV.

2011

2010

84.630

88.088

2.058

2.062

Balans

14.972

2.516

101.660

92.666

Hiernaast is de balans in verkorte vorm weer
gegeven.

Activa
Bezittingen

op 2
A4-tjes

Vermogenspositie
Passiva
Eigen vermogen

31.216

31.970

8.377

8.334

Langlopende leningen

33.865

26.000

Schulden (korte termijn)

28.202

26.362

101.660

92.666

Voorzieningen

Totaal

prijsafspraken voor schoonmaak zijn de voornaamste redenen van de onderschrijding met € 0,8
miljoen op de huisvestingslasten.
Het niet tot besteding brengen van de posten
ontwikkelingen en onvoorzien, resulteert in een
voordeel van € 0,9 miljoen op overige lasten.
Tegenover deze voordelen zijn er kleine overschrijdingen op opleidingen, vervoer, verbindingen &
automatisering, geweldmiddelen & uitrusting, operationele activiteiten en beheer, optellend tot € 0,5
miljoen.
Baten
De baten zijn per saldo € 2,9 miljoen hoger dan
begroot. Ten opzichte van de begroting is de algemene bijdrage € 1,5 miljoen hoger. Dit is geheel conform de in de decembercirculaire vermelde bedragen.
Begroting
2011

Jaarrekening
2011

Jaarrekening
2010

1.845

1.854

1.831

4

30

23

1.849

1.884

1.854

204

203

202

Regulier personeel
Sterkte aanvang boekjaar in FTE
Saldo in- en uitstroom
Sterkte einde boekjaar in FTE
Studenten
Sterkte aanvang boekjaar in FTE
Saldo in- en uitstroom

-19

-9

1

Sterkte einde boekjaar in FTE

185

194

203

De afname van de bezittingen komt doordat er in
het verslagjaar minder is geïnvesteerd dan in de
voorbije jaren. Naast de gebruikelijke vervangingsinvesteringen is een nieuw pand in Lisse aangekocht. Dit pand zal in 2012 verbouwd worden,
waarna het in gebruik kan worden genomen als
nieuw teambureau.
Het positieve exploitatieresultaat heeft er toe
geleid dat de liquiditeitspositie in 2011 verder is
hersteld.
Op 1 december 2011 heeft een vermogenscon
versie plaats gevonden. Landelijk is € 400 miljoen
eigen vermogen geconverteerd naar vreemd
vermogen. Anders gezegd is € 400 miljoen eigen
vermogen afgeroomd; hiervoor in de plaats is een
langlopende lening van hetzelfde bedrag verstrekt.
Het aandeel van Politie Hollands Midden in deze
conversie bedraagt € 14,8 miljoen. De vermogensafname is bijna geheel gecompenseerd door het
positieve saldo over het boekjaar. Het eigen
vermogen is slechts met € 0,7 miljoen gedaald.
Als gevolg van de vermogensconversie is in 2011
een tweede lening (van € 14,8 miljoen) verstrekt,
waarvan de looptijd 10 jaar bedraagt. In december
heeft de eerste aflossing van € 1,5 miljoen op deze
lening plaats gevonden. Ultimo 2011 bedraagt het
saldo van de twee langlopende leningen € 39,3
miljoen. In 2012 zal € 5,5 miljoen worden afgelost.
Deze aflossing is opgenomen onder de schulden
op korte termijn.

Sterkte-ontwikkeling
De personeelssterkte (inclusief studenten) is in het
verslagjaar toegenomen van 2.057 fte’s naar 2.078
fte’s. In de begroting was een eindsterkte per
31-12-2011 voorzien van 2.034. In het schema hiernaast is een verkort overzicht weergegeven.
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POLITIE HOLLANDS MIDDEN

J AARREKENING 2011

Aan de leden van het Regionaal College

Hierbij heb ik het genoegen u de jaarrekening 2011 van de Politie Hollands Midden aan te bieden.
De jaarrekening dient in samenhang met het financieel jaarverslag als de totale financiële
verantwoording te worden beschouwd en daarmee ook over de in de begroting opgenomen
financiële doelstellingen.
De begroting 2011 w erd, als onderdeel van het korpsjaarplan 2011, op 11 november 2010 door uw
College vastgesteld. Op 26 mei 2011 heeft het College de begrotingsw ijziging vastgesteld. Bij alle
cijfervergelijkingen in deze jaarrekening w ordt uitgegaan van de gew ijzigde begroting.
Resultaten
Het exploitatieresultaat over 2011 bedraagt € 14,1 miljoen positief. In de begroting w as een
voordelig resultaat van € 8,1 miljoen geraamd. De afw ijking van € 6,0 miljoen w ordt voornamelijk
veroorzaakt door de volgende vooral incidentele financiële mee- en tegenvallers:
Lasten
Per saldo voordeel op personeelslasten door lager prijspeil salar islasten
dan w aarmee bij de begroting is gerekend en lagere lasten voor
bijkomende personeelslasten
-/Per saldo voordeel op rente ( meer baten en minder lasten)
-/Lagere lasten voor huisvesting (met name energie)
-/Voordeel op overige lasten door niet aanw enden van posten onvoorzien
en ontw ikkelingen
-/Per saldo overschrijding overige materiële budgetten

€ 1,5 mln
€ 0,4 mln
€ 0,8 mln

Subtotaal afw ijking Lasten t.o.v. begroting

€ 3,1 m ln

-/-

€ 0,9 mln
€ 0,5 mln

Baten
Hogere Rijksbijdragen dan geraamd in begroting door extra
toekenningen en besteding openstaande rijksbijdragen

€ 2,9 mln

Totale afw ijking ten opzichte van de begroting 2011

€ 6,0 m ln

Voor een nadere analyse van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de staat van
lasten en baten.
Conform het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 8 september 2011 valt de in 2009 gevormde
bestemmingsreserve ad € 4,3 miljoen vrij ten gunste van de algemene reserve.
Voorgesteld w ordt het batig saldo ad € 14,1 miljoen, in overeenstemming met de gebruikelijke
gedragslijn uit voorgaande jaren, toe te voegen aan het eigen ver mogen (algemene reserve).

Leiderdorp, 29 maart 2012
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Accountantsonderzoek
De jaarrekening 2011 van de Politie Hollands Midden heb ik laten onderzoeken door KPMG
Accountants N.V. Hun controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.
Vaststelling
Op grond van artikel 14, lid 6 en 7 van het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (BCRRP) w ordt voorgesteld:
1. de jaarrekening 2011 van de Politie Hollands Midden vast te stellen;
2. het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene reserve;
3. de korpsbeheerder décharge te verlenen inzake het door hem in het verslagjaar gevoerde en in
de jaarrekening 2011 verantwoorde financiële beheer.

De korpsbeheerder,

Drs. H.J.J. Lenferink
Leiderdorp, 29 maart 2012

Leiderdorp, 29 maart 2012
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(bedragen x € 1.000)

Ac tiv a
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2011

84.259
371

31-12-2010

87.717
371
84.630

Vlottende activ a
Vorderingen
Liquide middelen

2.058
14.972

2.062
2.516

Totaal

P as siv a
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Saldo boekjaar

88.088

17.030

4.578

101.660

92.666

31-12-2011

17.139
0
14.077

31-12-2010

25.179
4.300
2.491
31.216

31.970

8.377

8.334

Langlopende schulden

33.865

26.000

Kortlopende schulden

28.202

26.362

101.660

92.666

Voorzieningen

Totaal

Leiderdorp, 29 maart 2012
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STAAT VAN LASTEN EN BAT EN 2011
(bedragen x € 1.000)

Staat van lasten en baten
Lasten
Personeel
Rente
Opleiding en vorming
Huisvesting
Vervoer
Verbindingen en automatisering
Geweldmiddelen en uitrusting
Operationele activiteiten
Beheer
Overige lasten
Totaal lasten
Baten
Rijksbijdragen
Totaal baten

Werkelijk
2011

Werkelijk
2010

122.194
800
1.870
9.418
4.025
15.426
1.027
2.558
2.315
316
159.949

123.662
1.238
2.102
10.172
3.813
15.184
1.026
2.459
2.155
1.182
162.993

119.512
1.006
2.317
9.151
3.988
14.429
947
2.524
2.050
99
156.023

174.026
174.026

171.091
171.091

158.514
158.514

14.077

8.098

2.491

Resultaat normale bedrij fsvoering

Leiderdorp, 29 maart 2012
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2011
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RISICOPARAGRAAF
Met betrekking tot de potentiële financiële risico’s van Politie Hollands Midden breng ik het
volgende onder uw aandacht:
Nationale Politie
De vor ming van nationale politie zal, afgezien van de rechtspersoonlijke consequenties, op dit
moment niet nader te bepalen gevolgen hebben voor de huidige balanspositie, met name voor w at
betreft de w aardering van de huisvesting (activa en voorziening). Per 31 december 2011 is, gezien
de onzekerheid van de omvang, nog geen rekening is gehouden met deze impact.
Kosten vtsPN
De kostenontw ikkeling bij de vtsPN blijft onverminderd zorgelijk, gegeven de onduidelijkheid over
de mate w aarin financiële risico’s mogelijk w orden afgewenteld op de korpsen. Politie Hollands
Midden beschikt niet over een voorziening om deze risico’s op te vangen aangezien momenteel
geen verplichting bestaat.
Levensloopregeling
Op het moment dat medew erkers gebruik maken van het eindeloopbaanverlof als variant van de
levensloopregeling blijven het w erkgeveraandeel pensioenpremie (maximaal een jaar) en het
werkgeversaandeel ziektekostenregeling voor rekening van het korps. Het betreft een bedrag van
circa € 8.000 per aanspraak. Omdat in ons korps in 2011 nog maar een beper kt aantal
medew erkers gebruik maakt van het eindeloopbaanverlof, is gelet op de geringe financiële
omvang afgezien van het vormen van een voorziening in de jaarrekening 2011.
RPU
Vanaf 1 juli 1997 heeft de ambtenaar van de politie recht op deelname aan de regeling partieel
uittreden (RPU). Vanaf het 55ste levensjaar kan de ambtenaar onder inlevering van een deel van
het salaris minder w erken. Vanaf het 58ste levensjaar valt het verschil tussen de lasten van het
capaciteitsverlies en de baten uit het ingehouden salaris aanzienlijk hoger uit voor de w erkgever.
Het korps heeft een verlies aan capaciteit omdat het minder w erken als verlof wordt beschouw d.
Op grond van de regels voor verslaggeving is deze voorziening w el mogelijk maar niet
noodzakelijk. Verder is vanw ege de complexiteit van de berekening van de voorziening gekozen
voor de verwerking als periodekosten en is geen voorziening per korps gevormd.
Pensioenen
Tot 1 januari 2010 vonden de verw erking en w aardering van pensioenregelingen plaats aan de
hand van hun kenmerken en risico’s. Bij regelingen w aarbij de organisaties alleen de verplichting
hadden om de overeengekomen bijdragen te betalen aan het pensioenfonds, de zogeheten
toegezegdebijdrageregelingen, w as de in de verslagperiode te verw erken pensioenlast gelijk aan
de over de periode verschuldigde pensioenpremie. In 2009 heeft de Raad voor de
Jaarverslaggeving een nieuw e Richtlijn 271.3 over de pensioenen gepubliceerd. Uitgangspunt van
de nieuw e Richtlijn is dat voor alle pensioenregelingen de te verw erken pensioenlast in pr incipe
gelijk is aan de verschuldigde pensioenpremie, tenzij sprake is van additionele verplichtingen op
balansdatum. Deze Richtlijn dient met ingang van 1 januari 2010 te w orden toegepast, w at heeft
geleid tot een w ijziging in de grondslagen voor w aardering en resultaatbepaling. De impact van de
de w ijziging van de grondslagen op het ver mogen en resultaat bedraagt nihil.
De pensioenregelingen van Politie Hollands Midden zijn ondergebracht in Stichting Pensioenfonds
ABP. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verw erken pensioenlast gelijk is aan de over
de in die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, w ordt hiervoor een verplichting
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen,
wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. De actuele dekkingsgraad
Leiderdorp, 29 maart 2012
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van Stichting Pensioenfonds ABP per 31 december 2011 bedraagt 94%. Het pensioenfonds heeft
een herstelplan ingediend om uiterlijk op 31 december 2013 te voldoen aan de w ettelijk vereiste
dekkingsgraad van 105%.

Leiderdorp, 29 maart 2012
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2011
Op grond van de artikelen 16, 17 en 18 van het BCRRP zijn de volgende grondslagen voor de
waardering van activa en passiv a en de bepaling van het resultaat gehanteerd:
Algemeen
De jaarrekening 2011 is opgesteld met inachtneming van:
• Politiew et 1993 (PW1993), Staatsblad 1994, nr. 145;
• Het Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen (BFRP), Staatsblad 1994, nr. 263;
• Het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (BCRRP), Staatsblad 1994,
nr. 264, laatstelijk gew ijzigd bij besluit van 17 december 2002;
• Het Besluit Beheer Regionale Politiekorpsen (BBRP), Staatsblad 1994, nr. 224;
• Regeling indicatoren vermogensbeheer Politiekorpsen, Staatscourant 2003, nr. 39;
• De regeling modellen begroting, meerjarenraming en jaarrekening regionale politiekorpsen,
Staatscourant 204 d.d. 23 oktober 2007, pag. 9;
• De ministeriële regeling Har monisatie Afschrijvingssystematiek Politie (HA P), d.d. 24
december 2003 (EA2003/84352, Staatscourant 2003, nr. 250);
• Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO);
• Besluit Algemene Rechtspositie Politie, Staatsblad 1994, nr. 214;
• Besluit Bezoldiging Politie, Staatsblad 1994, nr. 215;
• Besluit reis, verblijf- en verhuiskostenvergoeding Politie, Staatscourant 2008, nr. 234;
• Vigerende circulaires en brieven.
Voor zover niet anders vermeld, w orden activ a en passiva gewaardeerd tegen nominale w aarde.
Alle bedragen (met uitzondering van het overzic ht “bijdragen OM” op blz. 27) zijn vermeld in
eenheden van € 1.000.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afw ijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen w orden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode w aarin de schatting w ordt herzien en in toekomstige perioden w aarvoor de
herziening gevolgen heeft.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Materiële vaste activa
- Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen. De materiële vaste activa, die op 1 januari 1994 uit de ontvlechting zijn verkregen, zijn gew aardeerd tegen de vervangingswaarde op die datum, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd
op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingen worden berekend volgens de
lineaire methode. In de ministeriële regeling HAP is een aantal afschrijvingstermijnen geuniformeerd om te komen tot een betere vergelijkbaarheid van de vermogenspositie van de regio’s.
Door uniforme toepassing van de regelgeving in de begroting en de jaarrekening zijn de
afschrijvingskosten vergelijkbaar gew orden.
- Geactiveerd worden in principe duurzame bedrijfsmiddelen, w aarvan de aanschafwaarde per
eenheid minimaal € 5.000 bedraagt.
- Bij de w aardering van materiële vaste activa wordt rekening gehouden met eventuele duurzame
waardeverminderingen. Waardeverminderingen komen ten laste van het resultaat van het jaar,
waarin de w aardevermindering optreedt en w orden separaat verantwoord in een daartoe
gevormde voorziening huisvesting.
- De volgende afschrijvingstermijnen w orden conform de HAP toegepast:
Leiderdorp, 29 maart 2012
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Categorie
Gebouwen
Installaties
Inventaris
Vervoermiddelen
Verbindingsapparatuur
Automatiseringsapparatuur
Geweldmiddelen en uitrusting
Operationele apparatuur
Beheersmiddelen

Afschrijvingstermij n
35 jaar
15 jaar
10 jaar
3 – 10 jaar
5 – 10 jaar
3 – 5 jaar
8 – 15 jaar
5 – 10 jaar
5 – 10 jaar

Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa w ordt opgenomen de netto-ver mogensw aarde (het saldo van
bezittingen en schulden) van alle samenw erkingsverbanden w aarin Politie Hollands Midden met
invloed van betekenis deelneemt. Indien geen sprake is van invloed van betekenis, w ordt de
financiële activa gew aardeerd tegen kostprijs of lagere netto-vermogensw aarde.
Langlopende leningen
Onder langlopende leningen w orden opgenomen de schulden met een resterende looptijd van
meer dan één jaar. De op korte ter mijn verschuldigde aflossingen w orden opgenomen onder de
kortlopende schulden.
Vlottende activa
De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale w aarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Eigen vermogen – Reserves
De aard en omvang van de bestemmingsreserves worden met inachtneming van daartoe strekkende
besluiten door het Regionaal College vastgesteld op basis van een zo nauw keurig mogelijke raming
van de bedragen, die w egens specif ieke aanw ending van de algemene reserve dienen te w orden
afgezonderd.
Voorzieningen
De voorziening huisvesting is gevormd ter dekking van geconstateerde waardedalingen in
combinatie met te verwachten verliezen als gevolg van w ijzigingen in de huisvesting uit hoofde van
schaalvergroting (samenvoeging van BPZ-teams).
De voorziening voormalig personeel dient ter dekking van de kosten van uitkeringsregelingen ten
behoeve van medew erkers, die de actieve dienst hebben verlaten.
De voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van ambtsjubilea w aarop
medew erkers recht hebben bij een (overheids)dienstverband van 12,5, 25 en 40 jaar. Bij de
berekening van de omvang van deze voorziening is gebruik gemaakt van het landelijke model dat
door het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar is gesteld.
De verplichtingen uit hoofde van bovengenoemde uitkeringsregelingen, die op het komende jaar
betrekking hebben, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Resultaatbepaling
Het resultaat w ordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde w aarderingsgrondslagen.
Lasten en baten worden toegerekend aan de periode, w aarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
De boekw aarde van de materiële vaste activ a kan als volgt worden weergegeven:
(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa in gebruik
Materiële vaste activa in uitvoering (onderhanden werk)
Totaal

31-12-2011
83.979
280
84.259

31-12-2010
87.577
140
87.717

Het verloop van de materiële vaste activa in gebruik kan als volgt worden gespecific eerd:
(bedragen x € 1.000)

2011
87.577
3.858
91.435
764
90.671
6.692
83.979

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Af: Boekwaarde desinvesteringen
Af: Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

2010
89.188
5.860
95.048
372
94.676
7.099
87.577

In het verslagjaar is – naast de gebruikelijke vervangingsinvesteringen - onder meer een nieuw pand
in Lisse aangekocht. Dit pand zal in 2012 verbouwd worden, waarna het in gebruik kan w orden
genomen als nieuw teambureau.
De verkoop van het pand in Voorschoten verklaart de hoogte van de boekw aarde van de
desinvesteringen.
Financiële vaste activa
De boekw aarde van de financiële vaste activ a betreft voor het volledige bedrag een kapitaalstorting
aan de vtsPN.
In de kapitaalstorting w orden de samenw erkingsverbanden tot uitdrukking gebracht. Nor maliter
worden deze tegen netto-vermogensw aarde (saldo van bezittingen en schulden) gewaardeerd.
Aangezien geen sprake is van invloed van betekenis, w ordt de financiële activa gew aardeerd
tegen de verkrijgingsprijs.
Naar het zich laat aanzien zal de vtsPN in 2011 geen tekort in exploitatie houden. Politie Hollands
Midden houdt derhalve geen rekening met de gevolgen van een tekort bij de vts PN.
Politie Hollands Midden neemt naast het landelijke samenw erkingsverband vtsPN ook deel in het
samenw erkingsverband gemeenschappelijke meldkamer (GMK). Jaarlijks w ordt met deelnemende
partijen afgerekend. Derhalve is geen sprake van waardering van dit samenw erkingsverband als
financieel vast actief.
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Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activ a
De vorderingen en overlopende activ a kunnen als volgt worden gespecific eerd:
(bedragen x € 1.000)

31-12-2011
1.568
490
2.058

Overige vorderingen
Overlopende posten
Totaal

31-12-2010
1.614
448
2.062

De overige vorderingen betreffen debiteuren.
De overlopende posten bestaan uit vooruitbetaalde kosten, w elke betrekking hebben op het
boekjaar 2012.
Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt w orden gespecif iceerd:
(bedragen x € 1.000)

31-12-2011
13.500
1.446
26
14.972

Termijndeposito’s
Banktegoeden
Kasmiddelen
Totaal

31-12-2010
0
2.502
14
2.516

Politie Hollands Midden neemt deel aan het Geïntegreerd Middelenbeheer (GMB) van het
ministerie van Financiën. Dit houdt in dat verplicht is gesteld om tegoeden (rekening-courant en
deposito) op een rekening bij dit ministerie aan te houden.
De liquiditeitspositie is in 2011 verder hersteld. Dit is volledig het gevolg van het positieve
exploitatieresultaat.
P a s s iv a

Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen in het verslagjaar is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari
Toevoeging voordelig saldo 2010
Vermogensconversie
Onttrekking bestemmingsreserve
Saldo verslagjaar
Stand per 31 december

Algemene
Reserve
25.179
2.491
-14.831
4.300
0
17.139

BestemmingsReserves
4.300
0
0
-4.300
0
0

Saldo
Boekjaar
2.491
-2.491
0
0
14.077
14.077

Totaal
31.970
0
-14.831
0
14.077
31.216

Per 1 december 2011 heeft de voorgenomen vermogensconversie plaats gevonden. Landelijk is
€ 400 miljoen eigen ver mogen geconverteerd naar vreemd vermogen. Het aandeel van Politie
Hollands Midden in deze conversie bedraagt € 14,8 miljoen.
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Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

Ambtsj ubilea Voormalig personeel
2.000
334
551
114
494
128
0
0
2.057
320

Huisvesting
6.000
0
0
0
6.000

Totaal
8.334
665
622
0
8.377

De voorzieningen w orden berekend met inachtneming van de voorschrif ten op grond van de
ministeriële regeling HAP.
De voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van ambtsjubilea w aarop
medew erkers recht hebben bij een (overheids)dienstverband van 12½, 25 en 40 jaar.
De voorziening huisvesting dient ter dekking van voorzienbare verliezen als gevolg van de
schaalvergroting en de geconstateerde waardevermindering. Hierbij valt te denken aan
verbouw ingskosten in (eigendoms- en huur)panden en mogelijke boekverliezen op af te stoten
eigendomspanden c.q. desinvesteringen.
Langlopende schulden
In het jaar 2005 heeft Politie Hollands Midden een langlopende lening aangetrokken bij het
ministerie van Financiën. De hoofdsom van deze vaste geldlening bedroeg € 50 miljoen. Tot en
met het jaar 2011 is € 24 miljoen afgelost, w aardoor het saldo momenteel € 26 miljoen bedraagt. In
2012 zal € 4 miljoen w orden afgelost. Deze aflossing is opgenomen onder de kortlopende
schulden en overlopende passiva.
Voor de lening geldt een rentevast periode van 10 jaar, tegen een tar ief van 3,68%. Door het
ministerie van BZK is destijds een garantstelling voor de totale omvang van € 50 miljoen
afgegeven.
In het jaar 2011 heeft een vermogensconversie plaats gevonden. Het aandeel van Politie Hollands
Midden in de landelijke conversie van € 400 miljoen bedraagt € 14,8 miljoen. Het rentetarief voor
deze lening bedraagt 3,27%. In 2011 heeft de eerste aflossing van 10% plaats gevonden; het
saldo bedraagt derhalve € 13,3 miljoen. In 2012 zal w ederom 10% van de hoofdsom w orden
afgelost. Ook deze aflossing is onder de kortlopende schulden opgenomen.
De leningenportefeuille geeft het volgende overzicht:
(bedragen x € 1.000)

Lening uit 2005

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Aflossing boekjaar
Stand per 31 december
Aflossing komend jaar
Opgenomen langlopende schuld
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2011
0
14.831
1.483
13.348
1.483
11.865

Totaal
29.000
14.831
4.483
39.348
5.483
33.865
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiv a kunnen als volgt worden gespecific eerd:
(bedragen x € 1.000)

31-12-2011
5.483
3.793
2.388
158
226
187
5.517
5.167
5.283
28.202

Kortlopende leningen
Vakantiegelden
Verlofrechten
Uitkeringen aan voormalig personeel
Uitkeringen ambtsjubilea
Openstaande Rijksbijdragen
Af te dragen loonheffing
Overige schulden
Overlopende posten
Totaal

31-12-2010
3.000
3.812
2.151
192
0
2.293
5.530
5.444
3.940
26.362

Kortlopende leningen
De kortlopende leningen betreft de aflossing van de langlopende leningen in het komend jaar.
Verlofrechten
Het totaal aantal nog niet opgenomen vakantie- en verlofuren bedraagt per einde verslagjaar
109.000 uur (ultimo 2010: 99.000 uur). De uren zijn omgerekend tegen een – door het ministerie van
Veiligheid en Justitie voorgeschreven - tarief van € 21,50.
Uitkeringen aan voormalig personeel en ambtsjubiea
Deze uitkeringen zullen w orden verricht in het komende jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Politie Hollands Midden heeft diverse langlopende verplichtingen. Deze betreffen o.a. huurcontracten
op panden, meerjarige contracten voor energie, schoonmaak, kopieerapparaten en verzekeringen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN EN BAT EN
In dit hoofdstuk w orden de lasten en baten per functie gespecific eerd en de belangrijkste verschillen
ten opzichte van de begroting toegelicht.
Baten die rechtstreeks toegerekend kunnen w orden aan een functie, zijn in mindering gebracht op
de betreffende lasten.
LASTEN
Personeelslasten
(bedragen x € 1.000)

Lasten
1.1 Salarissen huidig personeel
1.2 Toelagen huidig personeel
1.3 Sociale lasten huidig personeel
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig pers.
1.5 Vrijwillige politie
Subtotaal salarissen en sociale lasten
3.0 Personeel van derden
4.2 Kosten vtsPN
6.0 Toevoeging aan voorzieningen:
- voorziening voormalig personeel
- voorziening ambtsjubilea
- voorziening TOR
Totaal lasten
Baten
1.0 Salarissen en sociale lasten
3.0 Vergoeding voor personeel
Totaal baten
Per saldo personeelslasten

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

87.503
7.077
22.879
4.881
242
122.582
2.607
167

86.799
6.517
23.406
7.952
219
124.893
1.190
0

85.064
7.007
22.384
6.029
216
120.700
1.998
0

114
551
0
126.021

114
160
0
126.357

189
256
8
123.151

1.962
1.865
3.827

1.310
1.385
2.695

1.969
1.670
3.639

122.194

123.662

119.512

De Wet openbaar making uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT):
Het WOPT-drempelbedrag voor 2011 is vastgesteld op € 193.000.
De berekening is opgebouw d uit het belastbaar inkomen vermeerdert met de afdracht van de
pensioenpremie en het totaal aan stortingen in dat jaar op de levenslooprekening.
Er zijn in 2011 geen functies die het normbedrag overschrijden.
Lasten
1.1 Salarissen huidig personeel
Het totale nadelige verschil van € 0,7 miljoen op salarissen huidig personeel is te verklaren door een
hogere bezettting dan de formatie van gemiddeld 29,53 FTE en meer kosten voor overwerk als
gevolg van een fors aantal langdurige TGO’s. Daartegenover is er sprake van een lager gemiddeld
salaris dan geraamd.
1.2 Toelagen huidig personeel
Bij het opstellen van de begroting 2011 is rekening gehouden met een verwachte daling van de
overige toelagen. De daling is niet gerealiseerd.
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1.3 Sociale lasten huidig personeel
Hoew el er sprake is van een overbezetting van 29,53 FTE’s, is er een voordeel op sociale lasten
huidig personeel van € 0,5 miljoen, hetgeen volledig het gevolg is van een lager prijspeil dan
geraamd.
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel
Het voordelige saldo van € 3,1 miljoen is als volgt te verklaren:
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met € 1,5 miljoen kosten voor het
Landelijk Functiehuis Nationale Politie (LFNP). Dit bleek € 0,7 miljoen te hoog ingeschat.
Verder is € 1,5 miljoen opgenomen voor de interne reorganisatie betreffende de w ijziging
teamindeling; de w erkelijke kosten zijn € 0,3 miljoen. Ten slotte is € 0,8 miljoen als
ontw ikkelbudget geraamd; deze post heeft niet tot uitgaven geleid.
Diverse kleine over- en onderschrijdingen leveren per saldo een voordeel van € 0,3 miljoen op.
3.0 Personeel van derden
In verband met ziekte en afw ezigheid als gevolg van zw angerschaps- en ouderschapsverlof, wordt
de voortgang van de w erkzaamheden voor niet-executieve taken gew aarborgd door het inzetten
van uitzendkrachten.
Het merendeel van de kosten betreft de inhuur van personeel voor de pilot Frontoffice-Backoffice
en voor het project Archiefbeheer.
Voorts is bij de ondersteunende diensten (dienst facilitaire ondersteuning en bureau planning)
personeel ingehuurd, doordat vacatures niet meer structureel opgevuld mogen w orden. Dit laatste
is het gevolg van de op handen zijnde invoering van de Nationale Politie.
Baten
1.0 Salarissen en sociale lasten
Hieronder zijn opgenomen WAO- en ZW-uitkeringen, verhaalde en ontvangen loonschade,
kortingen op het salaris in verband met (ouderschaps)verlof en de van personeelsleden ontvangen
eigen bijdrage voor deelname aan “fit & gezond”. Bij het opstellen van de begroting zijn deze
bedragen conservatief begroot.
3.0 Vergoeding voor personeel
Bij het opstellen van de begroting is gerekend met 15 fte’s gedetacheerden; in het verslagjaar is dit
aantal 18,22 fte’s geworden.
Post-actieven
Inkoop Max
De in 2006 in w erking getreden w etgeving voor Vervroegd Pensioen en Levensloop (VPL) maakte
het onmogelijk de voor de sector politie geldende AFUP-regeling (AFUP) in stand te houden. De
AFUP hield in dat executieve politieambtenaren met 80 % van het middelloon op 60-jar ige leeftijd
met pensioen konden gaan.
In de CAO 2005-2007 is een nieuw e pensioenafspraak gemaakt, w aarbij voor executieven tot en
met schaal 11 en ATH-ers met een aangew ezen functie het toch mogelijk w erd om op 60-jarige
leeftijd met maximaal 76% van het middelloon met pensioen te gaan. Dit percentage is mede
gebaseerd op de verstreken diensttijd. Deze afspraak viel w el binnen de reikw ijdte van de VPL.
Feitelijk zou definitieve pensionering plaats vinden op 62 jaar omdat voorafgaand aan dit pensioen
het gebruik van de levensloopregeling is voorzien.
De politieambtenaar kan 76% van het middelloon bereiken door een combinatie van de
onderstaande mogelijkheden:
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Het pensioenkapitaal, bestaande uit ouderdomspensioen, specifiek voor de sector versterkt
nabestaandenpensioen en inkoop diensttijd (de overheidsbrede VPL Inkoop conform het
Hoofdlijnenakkoord 2005 en Inkoop Max specifiek voor de sector), en
De inzet van de levenslooptegoeden w aarvoor de politieambtenaren gedurende een zekere
periode levenslooptoelagen hebben ontvangen (algemene levenslooptoelage, toelage
bezw arende functie en inhaaltoelage bezw arende functie) en,
Een bescheiden eigen bijdrage van de politieambtenaar.

De realisatie ervan is afhankelijk van de eigen keuze van de ambtenaar en het behaalde
rendement op de beleggingen.
De eerste groep van politieambtenaren voor w ie de nieuw e pensioenafspraak geldt, heeft zich dit
jaar aangemeld bij het A PG voor het ABP- keuzepensioen. Voor hen dient aan het APG de Inkoop
Max te w orden voldaan. Maar in 2011 heeft het ministerie aan de korpsen in een tw eetal brieven
kenbaar gemaakt dat de regiokorpsen verantw oordelijk zouden zijn voor de uitkeringen voor
Inkoop Max. In deze brieven is gemeld dat de verantw oordelijkheid van de korpsen gebaseerd w as
op de veronderstelling dat aan de korpsen de daartoe geëigende meerjarige budgetreeks
toegekend w as. Die veronderstelling bleek onjuist te zijn.
In de circulaire van 27 december 2011 over de jaarrekening 2011 is gemeld dat de minister
verantw oordelijk is en blijft voor de uitgaven voor Inkoop Max en dus het volledige financiële risico
draagt. Door de intrekking van de brieven van 30 september 2010 met het kenmerk 2010-641500
en van 29 september 2011 met het kenmerk 2011-424355 is er w eer helderheid over de
verantw oordelijkheid op het gebied van de Inkoop Max. Als gevolg daarvan is in deze jaarrekening
afgezien van opname van een voorziening.
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Rente
(bedragen x € 1.000)

Lasten
2.1 Rentelasten
Totaal lasten
Baten
2.1 Rentebaten
Totaal baten
Per saldo rente

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

1.025
1.025

1.238
1.238

1.079
1.079

225
225

0
0

73
73

800

1.238

1.006

Lasten
Bij het opstellen van de begroting w as er vanuit gegaan dat de conversielening per 1 januari 2011
zou w orden geëffectueerd. De w erkelijk datum is uitgekomen op 1 december 2011. Hierdoor is
slechts één maand rente berekend voor deze lening.
Baten
In het jaar 2011 is het rentepercentage op de deposito’s nog verder gedaald. In het verslagjaar is de
liquiditeitspositie echter zo sterk verbeterd dat veelvuldig gebruik is gemaakt van deze faciliteit,
vooral omdat deposito’s een (gering) beter rendement opleveren dan de dagrente.
Opleiding en vorm ing
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Lasten
3.2 Huren
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige zaken en diensten:
- opleiding huidig personeel
- overige kosten
4.2 Kosten vtsPN
Totaal lasten
Baten
3.4 Overige zaken en diensten
Totaal baten

4
1

0
10

3
0

1.707
68
100
1.880

1.862
56
174
2.102

2.140
43
208
2.394

10
10

0
0

77
77

Per saldo opleiding en v orming

1.870

2.102

2.317

Lasten
3.4 Overige zaken en diensten
De lagere lasten voor opleidingen zijn het gevolg van onderschrijding van het budget voor regionale
opleidingen.
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Huisvesting
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

4.077
1.064
1.830
75

3.966
1.642
1.815
35

4.223
1.262
1.765
195

257
754
1.359
0
180
9.596

297
844
1.552
0
172
10.323

258
795
1.426
11
286
10.221

79
99
178

0
151
151

953
117
1.070

9.418

10.172

9.151

Lasten
2.2 Afschrijvingen
3.1 Energie
3.2 Huren en pachten
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige zaken en diensten:
- zakelijke lasten
- schoonmaakkosten
- onderhoudskosten
- boekverlies bij verkoop
- overige huisvestingslasten
Totaal lasten
Baten
2.2 Boekwinst bij verkoop
3.2 Huren
Totaal baten
Per saldo huisvesting

Lasten
3.1 Energie
Als gevolg van een nieuw contract zijn de tarieven voor energie in het verslagjaar gedaald. Hierdoor
zijn de totale lasten voor energie lager uitgevallen.
3.4 Overige zaken en diensten
Medio 2010 is een nieuw contract voor schoonmaak ingegaan. In dit contract zijn scherpere
prijsafspraken gemaakt. Daarnaast is de frequentie van glasbew assing naar beneden bijgesteld.
Deze maatregelen hebben ook in 2011 geleid tot een daling van de schoonmaakkosten.
Betreffende de onderhoudskosten is te melden dat er minder incidenteel onderhoud heeft plaats
gevonden.
Baten
2.2 Boekw inst bij verkoop
De boekw inst betreft het verkochte pand in Voorschoten.
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Vervoer
(bedragen x € 1.000)

Lasten
2.2 Afschrijvingen
3.1 Energie
3.2 Huren
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige zaken en diensten:
- onderhoud vervoermiddelen
- schade en verzekering
- boekverlies bij verkoop/inruil
- overige kosten vervoermiddelen
4.2 Interregionale samenwerking
Totaal lasten
Baten
3.4 Overige zaken en diensten:
- boekwinst bij verkoop/inruil
- overige baten
Totaal baten
Per saldo vervoer

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

1.702
888
21
65

1.981
678
0
35

1.820
766
20
19

849
431
91
112
0
4.159

798
386
0
35
0
3.913

816
483
47
96
24
4.091

73
61
134

100
0
100

57
46
103

4.025

3.813

3.988

Lasten
3.1 Energie
Uit onderstaand overzic ht blijkt dat de gemiddelde brandstofprijzen in het verslagjaar zijn gestegen
ten opzichte van het vorige jaar.

Diesel
Benzine
Totaal

Leiderdorp, 29 maart 2012

Verbruik
2011
(x 1.000 liter)

2011
in geld
(x € 1.000)

Verbruik
2010
(x 1.000 liter)

2010
in geld
(x € 1.000)

499
112
611

694
194
888

498
105
603

595
171
766
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Verbindingen en autom atisering
(bedragen x € 1.000)

Lasten
2.2 Afschrijvingen
3.2 Huren
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige zaken en diensten:
- Bijdrage landelijk netwerk C2000
- overige kosten automatisering
4.2 Samenwerking
- Kosten vtsPN
- Interregionale samenwerking
Totaal lasten
Baten
3.4 Overige zaken en diensten
Totaal baten
Per saldo verbindingen en automatisering

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

657
5
303

736
37
124

809
1
485

1.669
1.179

1.669
1.385

1.673
1.074

11.616
0
15.429

11.323
0
15.274

10.377
33
14.452

3
3

90
90

23
23

15.426

15.184

14.429

Lasten
3.3 Duurzame goederen
De hogere uitgaven voor duurzame goederen zijn het gevolg van incidentele projectkosten voor het
Programma Verbeteren Opsporing en Vervolging ( PVOV) en de GMK.
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Geweldm iddelen en uitrusting
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

Lasten
2.2 Afschrijvingen
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige zaken en diensten:
- kleding huidig personeel
- overige kosten
4.2 Kosten vtsPN
Totaal lasten
Baten
3.4 Overige zaken en diensten
Totaal baten

39
102

39
40

38
65

237
4
645
1.027

84
71
795
1.029

176
2
667
948

0
0

3
3

1
1

Per saldo geweldmiddelen en uitrusting

1.027

1.026

947

Lasten
3.3 Duurzame goederen
Dit betreft met name de aanschaf van veiligheidsvesten.
3.4 Overige zaken en diensten
De kleding huidig personeel betreft met name kleding en uitrusting w elke niet door de vtsPN w ordt
geleverd. Dit betreft onder meer de kleding voor bikers en op de persoon verstrekte mini-zaklampen.
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Operationele activiteiten
(bedragen x € 1.000)

Lasten
2.2 Afschrijvingen
3.2 Huren
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige zaken en diensten:
- rechercheactiviteiten
- verkeersactiviteiten
- honden
- verzorging arrestanten
- reis- en verblijfkosten
- tolken en vertalingen
- bijstand
- overige operationele kosten
4.2 Samenwerking
- Kosten vtsPN
- Interregionale samenwerking
Totaal lasten
Baten
3.4 Overige zaken en diensten:
- verzorging arrestanten
- opbrengst leges
- verleende bijstand
- overige baten
Totaal baten
Per saldo operationele activiteiten

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

214
20
79

194
0
105

204
7
140

353
249
61
528
567
211
15
181

635
207
26
266
381
152
0
322

733
255
54
252
490
179
15
95

57
454
2.989

0
406
2.694

26
489
2.939

150
103
137
41
431

0
191
44
0
235

112
104
112
87
415

2.558

2.459

2.524

Lasten
3.4 Overige zaken en diensten
De kosten voor rechercheactiviteiten zijn lager dan geraamd, doordat de kosten voor forensis che
geneeskunde met ingang van het boekjaar 2011 verantw oord worden onder de post verzorging
arrestanten. Dit verklaart tevens de overschrijding op deze post.
De stijging van de kosten voor reis- en verblijfkosten zijn met name veroorzaakt door de vele TGOonderzoeken.
4.2 Interregionale samenw erking
Dit betreft de kosten voor interceptie, de bijdrage aan samenw erkingsverbanden op operationeel
gebied met andere regio’s (met name Haaglanden) en de bijdrage aan de veiligheidsregio.

Leiderdorp, 29 maart 2012

- 23 -

POLITIE HOLLANDS MIDDEN

J AARREKENING 2011

Beheer
(bedragen x € 1.000)

Lasten
2.2 Afschrijvingen
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige zaken en diensten:
- kantoorbenodigdheden en drukwerk
- vakliteratuur
- kosten salarisverwerking
- accountantskosten
- advies- en marketingkosten
- regionale bijeenkomsten, vergaderingen
en representatie
- verzekering en schade
- overige lasten
4.2 Samenwerking
- Kosten vtsPN
- Interregionale samenwerking
Totaal lasten
Baten
3.4 Overige zaken en diensten
Totaal baten
Per saldo beheer

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

3
1

3
0

5
10

877
58
137
48
615

990
51
150
51
119

865
96
141
72
354

235
160
105

198
146
463

169
150
82

184
0
2.423

0
0
2.171

297
16
2.257

108
108

16
16

207
207

2.315

2.155

2.050

Lasten
3.4 Overige zaken en diensten
De post advies- en marketingkosten is overschreden doordat specif ieke deskundigheid is ingehuurd
voor de GMK en door de dienst Informatie voor het project Fobo.
4.2 Interregionale samenw erking
Het onder kosten vtsPN verantw oorde bedrag betreft de AKF (Administratie Kantoor Functie),
hetgeen geraamd w as onder 4.2 bij verbindingen en automatisering.
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Overige lasten
(bedragen x € 1.000)

Lasten
3.4 Overige zaken en diensten:
- kantine en catering
- ontwikkelingen
- vacatiegelden
- onvoorzien
Totaal lasten
Baten
3.4 Overige zaken en diensten:
Totaal baten
Per saldo overige lasten

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

285
0
70
0
355

454
250
12
466
1.182

289
0
12
0
301

39
39

0
0

202
202

316

1.182

99

Lasten
3.4 Overige zaken en diensten
Sedert augustus 2009 zijn de bedrijfskantines van Politie Hollands Midden gesloten. Onder de post
kantine en catering w ordt de verstrekking van warme dranken (koffie en thee) en catering bij
bijeenkomsten en vergaderingen verantwoord. Bij het opstellen van de begroting is met de verlaging
van de totale kosten te weinig rekening gehouden.
De hogere kosten voor vacatiegelden zijn geheel toe te schrijven aan zittingen van de Plaatsings
Advies Commissie, die zaken betreffende de reorganisatie in het kader van de teamindeling hebben
behandeld.
Verder zijn de geraamde lasten betreffende de stelposten ontwikkelingen en onvoorzien onder
diverse overige functies verantwoord.
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BAT EN
Rijksbijdragen
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2011

Begroot
2011

Werkelijk
2010

149.858
149.858

148.282
148.282

141.298
141.298

- Artikel 3 onderhandelaarsakkoord
- Prestatiebekostiging huidig jaar
- Prestatiebekostiging voorgaand jaren
- Project front-backoffice
- Administratieve lastenverlichting
- Rente i.v.m. vermogensconversie
- TOR
- Programma intelligence
- Diversiteit
- 2 e fase wet DNA
- Artikel 3 aspiranten
- Wijkagenten
- Forensisch assistenten
- PVOV
- Boete volgsysteem
- Vergrijzing
- Regionale inlichtingendienst
- Regionale infodesk
Subtotaal bijzondere bijdragen

2.787
0
1.190
0
30
39
0
94
52
0
7.267
1.301
1.245
2.248
25
1.275
327
409
18.289

2.787
443
0
0
0
249
0
0
0
0
7.267
1.291
1.236
1.639
0
1.266
325
406
16.909

2.859
1.287
-54
793
0
0
8
94
0
16
855
978
877
2.097
0
945
344
430
11.529

Totaal bijdragen Veiligheid en Justitie

168.147

165.191

152.827

70
145
515
3.002
300
0
1.847
5.879

73
0
562
3.194
0
0
2.071
5.900

73
104
612
3.052
0
90
1.756
5.687

174.026

171.091

158.514

Baten
4.1 Overdrachten van het Rijk:
Bijdragen ministerie van Veiligheid en Justitie:
- algemene uitkering
Subtotaal algemene bijdragen

Overige rijksbijd ragen:
- subsidies (SAOP)
- Pro Kid
- Finec
- GMK
- Bijdrage FoBo
- extra capaciteit ABS
- OM: RVHT
Subtotaal overige rijksbijdragen
Per saldo Rijksbij dragen

4.1 Overdrachten van het Rijk
De verantw oording van de algemene bijdrage is volledig conform de vermelde toekenning in de
decembercirculaire 2011, vermeerderd met de aanvullende circulaire d.d. 27 december 2011.
De prestatiebekostiging over het jaar 2011 is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, opgenomen
onder de algemene bijdrage. Bij de begroting w as dit nog geraamd onder bijzondere bijdragen.
De prestatiebekostiging over 2009 en 2010 is in het verslagjaar afgerekend.
Voor het programma versterking opsporing en vervolging ( PVOV) en voor de met dit programma
samenhangende opleidingen, w ordt vanaf 2006 een bijzondere bijdrage toegekend. Het hier
Leiderdorp, 29 maart 2012
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verantw oorde deel betreft de hier mee samenhangende kosten, w elke in het verslagjaar zijn
gemaakt. Er resteren nog plannen voor € 0,1 miljoen; dit bedrag is beschikbaar onder
openstaande rijksbijdragen.
Over de mate w aarin Politie Hollands Midden heeft voldaan aan de verplichtingen in het kader van
RID/RIK en overige sterkte gerelateerde bijzondere bijdragen w ordt separaat verslag gedaan.
Voor een specif icatie van de kosten van de GMK w ordt verwezen naar bijlage 5.
Door het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) van het Openbaar Ministerie w orden drie
verschillende bijdragen verstrekt voor taken die door het Regionaal Verkeers Handhavings Team
(RVHT) w orden uitgevoerd. De specificatie van de besteding (in euro’s) is als volgt:
Omschrijving
Regioplan
Circle
Extra cap. ABS
Reparatie
Totaal

Saldo 1/1
75.226
-3.213
0
8.407
80.420

Leiderdorp, 29 maart 2012

Ontvangen Beschikbaar
1.809.429
1.884.665
0
-3.213
45.000
45.000
70.000
78.407
1.924.429
2.004.859
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Besteed
1.792.693
-3.213
0
57.017
1.846.497

Restitutie
75.226
0
0
0
75.226

Saldo 31/12
16.736
0
45.000
21.390
83.126
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RESULTAATBEST EMMING
De resultaatbestemming over het boekjaar 2011 ziet er als volgt uit:
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2011
14.077
4.300
18.377

Resultaat uit normale bedrijfsvoering
Storting bestemmingsreserve
Resultaat te bestemmen
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Begroot
2011
8.098
0
8.098

Werkelijk
2010
2.491
0
2.491
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OVERIGE GEGEV ENS
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van Politie Hollands
Midden, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
(bedragen x € 1.000)

2011
48
0
48

Jaarrekeningcontrole
Andere assurance opdrachten
Totaal
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2010
84
11
95
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de op pagina 3 tot en met 30 opgenomen jaarrekening 2011 van Politie Hollands Midden, te
Leiderdorp gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de
exploitatierekening over 2011 met de toelichting, waarin is opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving.

Verantwoordelijkheid van de korpsleiding
De korpsleiding is verantw oordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het ver mogen en
resultaat getrouw dient w eer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (BCRRP),
de Regeling har monisatie afschrijvingssystematiek Politie ( HA P), de brief Jaarrekening 2011 van
het Ministerie van V&J (kenmerk 2011-2000581690) en de brief Teksten voor de jaarrekening
2011 van het Ministerie van V&J (kenmer k 2012-0000062539).
De korpsleiding is tevens verantw oordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantw oorde baten, lasten en balansmutaties.
Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting, met de in de
relevante w et- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het referentiekader van het
controleprotocol regionale politiekorpsen (kenmerk 2009-000034754, d.d. 29 januari 2009; hierna
controleprotocol) zijn opgenomen, de brief Jaarrekening 2011 van het Ministerie van V&J (kenmerk
2011-2000581690) en de brief Teksten voor de jaarrekening 2011 van het Ministerie van V&J
(kenmerk 2012-0000062539).
De korpsleiding is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de
korpsleiding noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afw ijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, w aaronder
de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol. Dit vereist dat wij voldoen aan voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid w ordt verkregen dat de jaarrekening geen afw ijkingen van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouw e beeld
daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten
van controlew erkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiv iteit van het interne
beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte criteria ten aanzien van
financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door de korpsleiding van Politie Hollands
Midden gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt, overeenkomstig het
controleprotocol, voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale rijksbijdragen.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouw ing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Politie Hollands Midden per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011
in overeenstemming met het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (BCRRP),
de Regeling har monisatie afschrijvingssystematiek Politie ( HA P), de brief Jaarrekening 2011 van
het Ministerie van V&J (kenmerk 2011-2000581690) en de brief Teksten voor de jaarrekening
2011 van het Ministerie van V&J (kenmer k 2012-0000062539).
Voorts zijn w ij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantw oorde baten, lasten en
balans mutaties over 2011 voldoen in alle van materieel zijnde aspecten aan de eisen van
financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de
begroting, met de in de relevante w et- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het
referentiekader van het controleprotocol zijn opgenomen, de brief Jaarrekening 2011 van het
Ministerie van V&J (kenmerk 2011-2000581690) en de brief Teksten voor de jaarrekening 2011
van het Ministerie van V&J (kenmerk 2012-0000062539).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Verder vermelden w ij dat het jaarverslag, voor zover w ij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening.
Den Haag, 29 maart 2012
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
M.J. Kuikman-Wakker RA
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BIJLAGEN
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Bijlagen
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BALANS (na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000
ACTIVA

Bijlage 1

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2010

I VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

84.630
84.259
371

88.088
87.717
371

II VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

17.030
2.058
14.972

4.578
2.062
2.516

101.660

92.666

TO TAAL ACTIVA
Bedragen x € 1.000
PASSIVA

Jaarrekening 2011

III EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

Jaarrekening 2010

31.216
31.216

31.970
31.970

8.377

8.334

V LANGLOPENDE SCHULDEN

33.865

26.000

VI KORTLOPENDE SCHULDEN

28.202

26.362

101.660

92.666

IV VOORZIENINGEN

TO TAAL PASSIVA

Leiderdorp, 29 maart 2012

- 37 -

POLITIE HOLLANDS MIDDEN

Leiderdorp, 29 maart 2012

J AARREKENING 2011

- 38 -

POLITIE HOLLANDS MIDDEN

J AARREKENING 2011

Exploitatierekening en resultaatbestemm ing

Bedragen x € 1.000
Exploitatierekening

Bijlage 2

Begroting
2011

Jaarrekening Jaarrekening
2011
2010

Rijksbijdragen
Totaal bij dragen

171.091
171.091

174.026
174.026

158.514
158.514

Exploitatiekosten (gesaldeerd)
Personeel
Rente
Opleiding en vorming
Huisvesting
Vervoer
Verbindingen en automatisering
Geweldmiddelen en uitrusting
Operationeel
Beheer
Overige
Totaal exploitatiekosten

123.662
1.238
2.102
10.172
3.818
15.184
1.026
2.459
2.155
1.182
162.993

122.194
800
1.870
9.418
4.025
15.426
1.027
2.558
2.315
316
159.949

119.512
1.006
2.317
9.151
3.988
14.429
947
2.524
2.050
99
156.023

8.098

14.077

2.491

Resultaat uit normale bedrij fsvoering

Resultaatbestemming,
bedragen x € 1.000
Bestemmingsreserves
-dotaties bestemmingsreserve s
-onttrekkingen bestemmingsreserve s
Vermogensconversie
Naar algemene reserve
Bestemming exploitatieresultaat

Leiderdorp, 29 maart 2012

Begroting
2011
0
0
-14.831
8.098
-6.733
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Jaarrekening Jaarrekening
2011
2010
0
4.300
-14.831
14.077
3.546

0
0
0
2.491
2.491
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Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

Bijlage 3

Begroting 2011

Stand liquide middelen begin boekjaar

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2010

906

2.516

-7.084

8.098
6.919
-25
-14.831
3.097
3.258

14.077
6.692
43
-14.831
-639
5.342

2.491
7.099
-51
0
-663
8.876

Investeringsactiviteiten
Investeringen
Desinvesteringen
Desinvesteringen financiële vaste activa
Kasstroom investeringsactiviteiten

-5.972
0
0
-5.972

-3.998
764
0
-3.234

-2.879
372
4.231
1.724

Financieringsactiviteiten
Ontvangsten langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Vermogensconversie
Kasstroom financieringsactiv iteiten

0
-4.483
14.831
10.348

0
-4.483
14.831
10.348

0
-1.000
0
-1.000

8.540

14.972

2.516

Operationele activiteiten
Exploitatieresultaat boekjaar
Afschrijvingen vaste activa
Mutatie voorzieningen
Overige mutaties eigen vermogen
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)
Kasstroom operationele activ iteiten

Stand liquide middelen eind boekjaar

Leiderdorp, 29 maart 2012
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Personeelsinformatie

Bijlage 4

Begroting
2011

Jaarrekening
2011

Jaarrekening
2010

Operationele sterkte (exclusief aspiranten) in fte
Sterkte aanvang boekjaar
Instroom aspiranten vanuit opleiding
Instroom (executief)
Instroom (ATH)
Uitstroom (voorzienbaar)
Uitstroom (onvoorzien)
Sterkte einde boekjaar

1.555
72
18
18
20
57
1.586

1.569
70
31
23
10
97
1.586

1.545
40
32
18
10
56
1.569

Aspiranten in fte
Aspiranten aanvang boekjaar
Instroom in opleiding
Uitval
Uitstroom uit opleiding
Aspiranten einde boekj aar
Aantal aspiranten einde boekja ar met salariskorting

203
74
15
72
190
98

203
81
20
70
194
47

202
57
16
40
203

1.758
1.776
1.767

1.772
1.780
1.776

1.747
1.772
1.760

300
15
6
11
298

286
45
8
25
298

294
29
8
29
286

Gemiddelde sterkte
Operationele sterkte excl. Aspiranten
Aspiranten
Niet-operationele sterkte
Ov erall sterkte gemiddeld

1.571
197
299
2.066

1.578
199
292
2.068

1.557
203
290
2.050

Formatie in FTE

2.034

2.034

2.043

Berekening gemiddelde operationele sterkte incl. aspiranten
Beginstand
Eindstand
Gemiddelde OS
Niet operationele sterkte
Sterkte aanvang boekjaar
Instroom
Uitstroom (voorzienbaar)
Uitstroom (onvoorzien)
Sterkte einde boekjaar

Financiële gegevens
Gemiddelde loonsom regulier personeel
Gemiddelde loonsom studenten

Leiderdorp, 29 maart 2012

€
€
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59.138
35.355

€
€

58.619
29.763

€
€

57.140
35.442
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Exploitatierekening GMK 2011

Bedragen x € 1.000
Exploitatierekening

Bijlage 5

Begroting
2011

Jaarrekening Jaarrekening
2011
2010

Exploitatiekosten (gesaldeerd)
Personeel
Rente
Opleiding en vorming
Huisvesting
Vervoer
Verbindingen en automatisering
Geweldmiddelen en uitrusting
Operationeel
Beheer
Overige
Totaal exploitatiekosten

4.157
0
60
898
14
1.138
13
9
447
11
6.747

4.242
0
56
908
18
1.084
14
29
586
10
6.947

4.239
0
51
912
19
889
12
39
438
-27
6.572

Bijdragen
Bijdragen partners
Totaal bij dragen partners

3.002
3.002

3.002
3.002

3.002
3.002

Voor rekening Politie Hollands Midden

3.745

3.945

3.570

De hier getoonde cijfers zijn 100% geconsolideerd in de jaarrekening van Politie Hollands Midden.
Politie Hollands Midden is beheerder/penvoerder voor de GMK.

Leiderdorp, 29 maart 2012
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Den Haag, 29 maart 2012

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Politie Hollands Midden per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011
in overeenstemming met het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen
(BCRRP), de Regeling harmonisatie afschrijvingssystematiek Politie (HAP), de brief
Jaarrekening 2011 van het ministerie van V&J (kenmerk 2011-2000581690) en de brief Teksten
voor de jaarrekening 2011 van het ministerie van V&J (kenmerk 2012-0000062539).

Betreft: Accountantsverslag 2011

Geachte heer Stikvoort,
Hierbij brengen wij u verslag uit omtrent onze bevindingen bij de controle van de
jaarrekening 2011 van Politie Hollands Midden zoals bedoeld in artikel 14 lid 5 van het Besluit
Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (hierna BCRRP, Stb. 1994, 264). In dit
verslag zijn tevens de bevindingen opgenomen naar aanleiding van het controleprotocol regionale
politiekorpsen (kenmerk 2009-000034754, d.d. 29 januari 2009; hierna controleprotocol).
Het accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor gebruik door het Regionaal College en het
ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna V&J), en mag niet geheel of gedeeltelijk geciteerd
worden noch mag eraan gerefereerd worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Wij verzoeken u een afschrift van dit verslag te doen toekomen aan het ministerie van V&J.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden volledig afgerond op de datum van dit rapport.
Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2011 van uw organisatie, zoals deze in concept aan ons
is voorgelegd, een controleverklaring af te geven met het hiernaast weergegeven oordeel.
Voorwaarde hierbij is dat de conceptjaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld en het niet
blijken van omstandigheden vóór de Vergadering van het Regionaal College die aanpassing van
de jaarrekening noodzakelijk maken. Indien noodzakelijk moet deze aanpassing worden gemaakt
voordat de Vergadering van het Regionaal College plaatsvindt.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder
nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van
het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG
International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.

“Oordeel

Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing
zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te
Amsterdam onder nummer 32/2004, die wij u op verzoek
toezenden.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties over 2011 voldoen in alle van materieel zijnde aspecten aan de eisen van
financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de
begroting, met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het
referentiekader van het controleprotocol zijn opgenomen, de brief Jaarrekening 2011 van het
ministerie van V&J (kenmerk 2011-2000581690) en de brief Teksten voor de jaarrekening 2011
van het ministerie van V&J (kenmerk 2012-0000062539).”
De inhoud van dit rapport is in hoofdlijnen op 23 februari 2012 met de heer Leferink, de heer
Van Maris en mevrouw Brunekreef besproken. Deze versie van het rapport is op 5 maart 2012
afgestemd met bovengenoemde personen. Wij hebben de samenwerking met Politie Hollands
Midden als plezierig en constructief ervaren. Graag spreken wij hiervoor onze waardering uit.
Hoogachtend,
KPMG ACCOUNTANTS N.V.

M.J. Kuikman-Wakker RA

Algemeen

Belangrijkste onderwerpen

Inleiding

Regeling partieel uittreden (RPU)

rondom de vorming van de

Naar aanleiding van de vorming van de Nationale Politie en de
hiermee samenhangende risicoanalyse zijn een aantal belangrijke
onderwerpen diverse malen besproken tussen het ministerie van V&J,
de korpsen en de externe accountants. Ondanks dat in uw
jaarrekening onderstaande risico’s worden toegelicht, willen wij deze
hier nog eens benadrukken daar deze een grote impact kunnen
hebben voor de Nationale Politie.

Per 1 juli 1997 heeft de ambtenaar van de politie recht op de regeling
RPU. Op de peildatum van 31 december 2010 maakten rond 4.200
medewerkers van de Nederlandse Politie gebruik van deze regeling.
Deze regeling leidt tot daling van de arbeidscapaciteit met circa 600 –
1.000 fte.

Nationale Politie:
■ Pensioenen (inkoop Max)
■ Regeling partieel
uittreden
■ Levensloop

Pensioenen (Inkoop Max)
In de CAO 2005-2007 is een nieuwe pensioenafspraak gemaakt,
waarbij voor executieven tot en met schaal 11 toch een mogelijkheid
werd gecreëerd om op 60 jaar met pensioen te gaan tegen maximaal
76% van het middelloon. Het tekort zou door de werkgever (de
korpsen) worden ingekocht bij het ABP. Het tekort wordt hierbij
berekend als het verschil tussen het aanspraken niveau (76%) en de
formeel technisch opgebouwde rechten.
Het ministerie van V&J heeft tot de invoering van de Nationale Politie
de verplichting van de korpsen overgenomen. Hierdoor is er voor de
korpsen geen sprake van additionele verplichtingen en is in de
jaarrekening van uw korps geen voorziening voor dit risico gevormd.
De omvang van de verplichting van de Nationale Politie wordt volgens
eerste berekeningen geschat op EUR 960 miljoen.
Om een voorziening te kunnen vormen in de beginbalans van de
Nationale Politie zal het korps de komende maanden data moeten
aanleveren aan het ABP zodat het ABP de voorziening juist en volledig
kan berekenen. Bovendien dient het ministerie de rechtmatigheid van
reeds gedane betalingen vast te stellen; hiervoor zullen zij ook
gegevens vanuit uw korps gaan opvragen.

Op basis van de verslaggevingsregels bestaat er geen verplichting om
een voorziening te vormen voor de RPU. Een eerste grove schatting
van de omvang van de verplichting komt uit op een bedrag van
ongeveer EUR 270 miljoen.
Door het ministerie van V&J is vastgesteld dat op dit moment geen
betrouwbare schatting van de hoogte van de voorziening kan worden
gemaakt. Om deze reden is in de jaarrekening van uw korps geen
voorziening gevormd voor dit risico.
Levensloop
Ten aanzien van de levensloopregeling is vastgesteld dat kosten
inzake het werkgeversaandeel pensioen en het werkgeversaandeel
ziektekostenregeling voor rekening komen van de korpsen voor
medewerkers die nu gebruik maken van de levensloopregeling. Het
betreft een bedrag van circa EUR 8.000 per aanspraak van een
medewerker. Voor de medewerkers die op dit moment gebruik maken
van de regeling zou dit bedrag voorzien moeten worden. Echter gezien
het geringe aantal medewerkers bij uw korps dat ultimo 2011 gebruik
maakt van de regeling is geen voorziening verantwoord in de
jaarrekening 2011.
Tevens zou een voorziening moeten worden opgenomen voor de
medewerkers die in de toekomst gebruik zouden kunnen gaan maken
van de regeling. Het ministerie van V&J heeft vastgesteld dat het op dit
moment niet mogelijk is om een betrouwbare schatting te maken van
de hoogte van de voorziening. De onzekerheid komt voornamelijk voort
uit de keuzevrijheid welke medewerkers hebben om hier wel of geen
gebruik van de maken. Om deze reden is in de jaarrekening van uw
korps geen voorziening gevormd voor dit risico.
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Algemeen (vervolg)

■ Reorganisatievoorziening
■ ICT
■ Huisvesting
■ Richtlijnen ministerie
V&J

Vorming Nationale Politie en reorganisatievoorziening
herplaatsing personeel
De inrichtingsplannen voor de Nationale Politie inclusief de vorming
van het Politie Diensten Centrum en de bijbehorende transitieplannen
zijn nog niet zodanig concreet dat hiervoor reorganisatievoorzieningen
gevormd kunnen gaan worden. In de jaarrekening van Politie Hollands
Midden is hier derhalve ook geen rekening mee gehouden. In overleg
met het ministerie zal dit onderdeel binnen de Nationale Politie verder
uitgewerkt worden.
ICT

Richtlijnen ministerie V&J
Gezien de complexiteit van de juiste en volledige verantwoording van
de financiële positie en de financiële resultaten van het korps per 31
december 2011 heeft het ministerie de afgelopen periode diverse
brieven en richtlijnen uitgevaardigd, waarvan ook enkele weer zijn
ingetrokken. Daarnaast laten de uitgevaardigde richtlijnen in sommige
situaties ook de keuze van wijze van verwerken aan de korpsen. Wij
adviseren hier in gezamenlijk overleg nog striktere afspraken over te
maken ter voorkoming van verschillen tussen de verslaggeving van
korpsen die op “samengevoegd” niveau tot verschillen en daarmee tot
extra werkzaamheden in het kader van de eindbalans leiden.

In de maartcirculaire wordt gesproken over de ICT problematiek en de
aanzienlijke kosten die dit met zich mee zal brengen. De kosten
worden geraamd op EUR 300 miljoen voor de Nationale Politie. Op
basis van een overleg met accountants is het ministerie van V&J tot de
conclusie gekomen dat de opname van een voorziening in de
jaarrekeningen 2011 van de politiekorpsen verslaggevingstechnisch
niet is toegestaan, omdat sprake is van toekomstige lasten.
Huisvesting
Met de komst van de Nationale Politie zal een nieuw huisvestingsplan
worden ingevoerd door verschuiving van taken. Dit nieuwe
huisvestingsplan zal ertoe leidden dat in de toekomst panden buiten
gebruik zullen worden gesteld. Hierdoor bestaat het risico op
toekomstige boekverliezen op panden. Dit risico kan door uw korps op
dit moment niet voor alle facetten worden bepaald en zal door de
Nationale Politie worden meegenomen in de beginbalans. In het
verleden is door uw korps wel reeds een voorziening voor huisvesting
gevormd. Deze is nader toegelicht op pagina 5.
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Normalisatie resultaat en schattingen

Genormaliseerd resultaat

Genormaliseerd exploitatieresultaat

Management inzichten en schattingen

hoger dan gerealiseerd en

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de exploitatie hebben wij in
onderstaande tabel een analyse gegeven van het genormaliseerde
resultaat.

De schattingen op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld zijn
gebaseerd op het oordeel van het management. Bepaalde schattingen
zijn meer gevoelig voor schattingswijzigingen dan andere, vanwege
hun belang voor de jaarrekening of de mogelijkheid dat toekomstige
gebeurtenissen die van invloed zijn op deze schattingen afwijken van
het huidige oordeel van het management. Dit heeft met name
betrekking op de volgende schattingen van belang voor de
jaarrekening van Politie Hollands Midden:

begroot resultaat

Tabel : Genormaliseerd resultaat
EUR 1.000

Resultaat conform jaarrekening

2011

14.077

■ Voorziening huisvesting;
■ Voorziening jubilea;

Normalisatie voor:
Dotatie voorziening jubilea a.g.v. wijziging berekeningsmodel

Genormaliseerd resultaat

■ Voorziening voormalig personeel.
-268

14.345

Het genormaliseerde resultaat is EUR 0,3 miljoen hoger dan het
gerealiseerde resultaat. De oorzaak hiervan is de toepassing van een
nieuw model voor de berekening van de voorziening voor jubilea. Als
gevolg van toepassing van dit nieuwe model is de beginstand van de
voorziening met EUR 0,3 miljoen aangepast. Deze last heeft derhalve
feitelijk betrekking op het voorgaande jaar en had als
schattingswijziging in het vermogen verwerkt moeten worden. Dit
verschil hebben wij in de bijlage opgenomen als controleverschil.

Wij hebben de belangrijkste gehanteerde factoren en
veronderstellingen beoordeeld op basis waarvan de afzonderlijke
oordelen en schattingen zijn gevormd, en hebben vastgesteld dat deze
aanvaardbaar zijn in het kader van de jaarrekening als geheel.
Voorziening huisvesting
Politie Hollands Midden heeft in 2009 besloten tot de vorming van een
voorziening huisvesting ad EUR 6,0 miljoen.
Aanleiding daartoe was de indicatie dat, als gevolg van de
marktontwikkelingen, sprake was van significant lagere marktwaarde
van een aantal panden dan de boekwaarde die vermeld stond in de
jaarrekening.
Rekening houdend met de huidige ontwikkelingen binnen het korps, de
impact van onder meer de geplande buitengebruik stellingen en
leegstand en de huidige marktontwikkelingen is de in 2009 gevormde
voorziening nog toereikend.
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Analyse balans

Forse toename liquide

Balans

middelen

EUR 1.000

Vermogensmutatie verwerkt
in eigen vermogen en
langlopende lening

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Vorderingen

31-12-2011

31-12-2010

84.259

87.717

371

371

84.630

88.088

2.058

2.062

Liquide middelen

14.972

2.516

Vlottende activa

17.030

4.578

101.660

92.666

12.839

25.179

Totaal activa
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

-

4.300

Saldo boekjaar

18.377

2.491

Eigen vermogen

31.216

31.970

Voorzieningen

8.377

8.334

Langlopende schulden

33.865

26.000

Kortlopende schulden

28.202

26.362

101.660

92.666

Totaal passiva

■ De materiële vaste activa zijn afgenomen als gevolg van reguliere
afschrijvingen (EUR 6,7 miljoen), deels gecompenseerd door het
saldo van investeringen (EUR 3,9 miljoen) en desinvesteringen
(EUR 0,7 miljoen). De investeringen hebben met name betrekking
op de aankoop van een nieuw pand in Lisse. Deze investeringen
passen binnen de gewijzigde begroting van het korps.
■ Onder de financiële vaste activa is het aandeel van Politie Hollands
Midden in het samenwerkingsverband VtsPN verantwoord. Dit
aandeel betreft de deelneming (EUR 0,4 miljoen).
■ De stijging van de liquide middelen is het gevolg van het positieve
resultaat over 2011.
■ De daling in de algemene reserve is het gevolg van een
vermogensconversie. Op instructie van het ministerie van V&J is
een bedrag van EUR 14,8 miljoen omgezet vanuit het vermogen
naar een langlopende lening, die in 10 jaar zal worden afgelost.
■ Gezien het positieve resultaat dat Politie Hollands Midden heeft
behaald in 2010 en 2011 en de toekomstverwachtingen is besloten
de bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten gunste van de
algemene reserves. Het korps ziet geen reden in het langer
handhaven van deze bestemmingsreserve.
■ De voorzieningen hebben betrekking op ambtsjubilea (EUR 2,1
miljoen), voormalig personeel (EUR 0,3 miljoen) en huisvesting
(EUR 6 miljoen).
■ De stijging van de langlopende schulden is het directe gevolg van
de vermogensconversie, zoals hierboven beschreven.
■ De stijging in de kortlopende schulden is met name het gevolg van
een toename van het kortlopende deel van de leningen. Tevens
bevatten de kortlopende schulden een bedrag van EUR 0,8 miljoen
als reservering voor de eindafrekening van VtsPN over 2011.
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Analyse staat van lasten en baten

Stijging van het

Het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening is EUR 14,1 miljoen
positief. Enkele bijzonderheden hierbij zijn:

Staat van lasten en baten

exploitatieresultaat met
2011

Begroting
2011

2010

122.194

123.662

119.512

800

1.238

1.006

Opleiding en vorming

1.870

2.102

2.317

de hogere bijdrage

Huisvesting

9.418

10.172

10.104

aspiranten

Vervoer

4.025

3.813

3.988

name toe te rekenen aan

EUR 1.000

stijging algemene
rijksbijdragen en stijging
bijzondere rijksbijdrage door

Personeel
Rente

Verbindingen en automatisering

15.426

15.184

14.429

Geweldmiddelen en uitrusting

1.027

1.026

947

Operationele activiteiten

2.558

2.459

2.524

Beheer

2.315

2.155

2.050

316

1.182

99

Totaal lasten

159.949

162.993

156.976

Rijksbijdragen

174.026

171.091

158.514

Totaal baten

174.026

171.091

158.514

14.077

8.098

1.538

Overige lasten

Resultaat normale bedrijfsvoering
Buitengewone baten

-

-

953

Buitengewone lasten

-

-

-

14.077

8.098

2.491

Resultaat vóór mutaties reserves
Mutaties reserves
Mutaties vermogensconversie

4.300
-14.831

-

-

Resultaat na mutaties reserves

3.546

8.098

2.491

FTE

2.034

2.034

2.043

■ Loonkosten zijn voornamelijk gestegen ten opzichte van 2010 door
incidentele extra inzet als gevolg van de gebeurtenissen in Alphen
a/d Rijn.
■ Kosten voor opleiding en vorming zijn gedaald omdat minder
personeel regionale opleidingen heeft gevolgd.
■ Kosten voor huisvesting vallen lager uit door met name
besparingen op energie en schoonmaak.
■ De totale Rijksbijdragen 2011 zijn gestegen ten opzichte van 2010
door extra bijdragen die zijn toegekend in de maartcirculaire en de
decembercirculaire.
Rijksbijdragen V&J
Politie Hollands Midden heeft EUR 149,9 miljoen (2010: EUR 141,3
miljoen) ontvangen aan algemene rijksbijdragen van het ministerie van
V&J. Aan bijzondere rijksbijdragen heeft Politie Hollands Midden EUR
18,3 miljoen (2010: EUR 11,5 miljoen) ontvangen, waarvan de bijdrage
artikel 3 aspiranten het meest omvangrijk is.
In de paragrafen hieronder lichten wij de grootste mutaties toe.
Prestatiebekostiging 2009 en 2010
In 2011 heeft Politie Hollands Midden de definitieve vaststelling
ontvangen voor de prestatiebekostiging 2009 en 2010. Voor 2009 heeft
de vaststelling geleid tot een terugbetaling van EUR 0,3 miljoen. Voor
2010 heeft de vaststelling geleid tot een aanvullende bijdrage van EUR
0,2 miljoen. De vaststelling over beide jaren heeft geleid tot een totale
bate in 2011 van EUR 1,2 miljoen.
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Analyse staat van lasten en baten - rijksbijdragen

Prestatiebekostiging 2011
Volgens de richtlijnen van het ministerie van V&J is de
prestatiebekostiging 2011 wel uitgekeerd als bijzondere bijdrage aan
de Politie Hollands Midden maar stelt het ministerie geen aanvullende
richtlijnen ten aanzien van te behalen doelstellingen. Politie Hollands
Midden heeft derhalve de gehele bijdrage ad
EUR 0,4 miljoen verantwoord onder de algemene rijksbijdragen in
2011.
PVOV gelden
Voor het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en voor de
met dit programma samenhangende opleidingen, wordt vanaf 2006
een bijzondere bijdrage toegekend.
Politie Hollands Midden heeft in 2011 EUR 2,2 miljoen aan PVOV
gelden als bate gerealiseerd (2010: EUR 2,1 miljoen). Het ministerie
van V&J heeft in de decembercirculaire aangegeven dat de PVOV
gelden zoveel mogelijk in 2011 verantwoord moeten worden indien er
per jaareinde geen prestatieverplichtingen meer tegenover staan.
Politie Hollands Midden heeft per jaareinde nagenoeg geen
prestatieverplichtingen meer open staan en derhalve op EUR 0,1
miljoen na de gehele bijdrage verantwoord als baten in 2011.
Bijdrage artikel 3 (algemeen)
Politie Hollands Midden heeft EUR 2,8 miljoen aan artikel 3 bijdrage
ontvangen, dit bedrag ligt in lijn met voorgaand jaar. Het ministerie van
V&J heeft geen aanvullende voorwaarden gesteld aan de besteding
van deze gelden.
Aspiranten
Politie Hollands Midden heeft voor de totale populatie aspiranten een
bijdrage ad EUR 7,3 miljoen ontvangen. In de maartcirculaire is
besloten dat de bijdrage per aspirant EUR 0,04 miljoen bedraagt. Voor
Hollands Midden betekent dit dat zij voor 183 aspiranten rijksbijdrage
heeft ontvangen.

Ultimo 2011 heeft Politie Hollands Midden 205 aspiranten in dienst,
daarmee voldoet zij aan de FTE verplichting en is de totale bijdrage
terecht als bate verantwoord. Voor het aantal aspiranten boven het
verplicht gestelde aantal zal geen aanvullende rijksbijdrage worden
ontvangen.
Bijzondere bijdragen gerelateerd aan sterktedoelstellingen
Voor de bijzondere rijksbijdrage die is ontvangen uit hoofde van
Forensisch Assistenten, Wijkagenten, Regionale Inlichtingen Dienst
(RID) en Regionale Infodesk (RIK) geldt dat als voorwaarde is
opgenomen dat bepaalde doelstellingen ten aanzien van FTE dienen
te worden behaald.
Forensisch Assistenten en Wijkagenten
Voor deze rijksbijdrage is in de bestedingsvoorwaarden opgenomen
dat de ijkdatum voor het aantal FTE 31 december 2011 betreft. Politie
Hollands Midden heeft de doelstellingen ten aanzien van het aantal
wijkagenten (105) behaald en derhalve het gehele bedrag (EUR 1,3
miljoen) verantwoord in 2011. De doelstelling ten aanzien van het
aantal Forensisch Assistenten (20) is eveneens behaald en derhalve is
ook hiervoor het gehele bedrag (EUR 1,2 miljoen) verantwoord.
Program Intelligence, RIK en RID
Politie Hollands Midden heeft ten aanzien van deze bijzondere
rijksbijdragen voldaan aan de sterktedoelstellingen en derhalve het
gehele bedrag aan ontvangen rijksbijdrage verantwoord in 2011.
GMK en RVHT
Politie Hollands Midden ontvangt ook rijksbijdragen voor de
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en het Regionaal Verkeers
Handhavings Team (RVHT). In 2011 heeft Politie Hollands Midden
EUR 4,8 miljoen als bate verantwoord. Dit bedrag ligt in lijn met
voorgaand jaar.
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Eisen vanuit het controleprotocol

Totale onrechtmatigheid valt

Inleiding

Interne analyse

binnen goedkeurings-

Volgens artikel 14, vijfde lid van het BCRRP, geeft de accountant zijn
onderzoeksbevindingen weer over de aandachtspunten, genoemd in
het controleprotocol. Hieronder wordt per aandachtspunt een nadere
uiteenzetting gegeven.

Door het korps is intern een analyse uitgevoerd aan de hand van CPV
Kubus. Uit de resultaten van de interne analyse blijkt een totaal aan
onrechtmatige uitgaven van EUR 0,6 miljoen. Tevens blijkt een bedrag
van EUR 6,0 miljoen aan uitgaven waarbij de aanbesteding landelijk
dient plaats te vinden. Deze uitgaven worden op grond van instructies
van het ministerie van V&J niet als fout meegeteld bij het korps.

tolerantie

Europese aanbestedingen
Met ingang van 2008 dient de accountant in haar verklaring naast het
oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening mede een oordeel
omtrent de rechtmatigheid te vermelden. Rechtmatigheid heeft
betrekking op het naleven van relevante wet- en regelgeving. In de
bijlage bij het controleprotocol heeft de minister een niet limitatief
overzicht opgenomen van wet- en regelgeving welke relevant zijn voor
politiekorpsen, waaronder het Besluit Aanbestedingsrichtlijn voor
Overheidsopdrachten.

Wij hebben de interne analyse van het korps getoetst en hebben geen
aanvullende bevindingen. Aangezien wij een goedkeuringstolerantie
van 1% van de rijksbijdragen hanteren (EUR 1,7 miljoen) hebben de
bevindingen geen gevolgen voor het oordeel inzake de rechtmatigheid.

Overeenkomstig het controleprotocol dient de accountant in het
verslag van bevindingen bij de controle een nadere toelichting op het
oordeel te vermelden door een opgave van de geconstateerde fouten
met betrekking tot de controle op de aanbestedingsrichtlijn.
Als gevolg van de vertraging in het bekend worden van aanvullende
instructies van het ministerie van V&J is bij de uitvoering van de interne
analyse geen rekening gehouden met de instructie dat contracten die
na het transitieakkoord van 22 februari 2011 aanbesteed hadden
moeten worden niet als fout bij de korpsen meegenomen hoeven te
worden. Aangezien de geconstateerde fout bij het korps binnen de
tolerantie valt heeft dit geen verdere impact voor het korps.
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Eisen vanuit het controleprotocol (vervolg)

Bestedingsvoorwaarden,

Bestedingsvoorwaarden

Verslaggevingsregels

WOPT en

Van alle ontvangen bijzondere en aanvullende bijdragen heeft de
besteding plaatsgevonden met inachtneming van de betreffende
voorwaarden.

Voor de jaarverslaggeving van Politie Hollands Midden zijn specifieke
verslaggevingsregels van toepassing. Deze zijn onder meer
vastgelegd in het BCRRP en de ministeriële regeling HAP. Het
controleprotocol vermeldt dat, naast de verslaggevingsvoorschriften
zoals vastgelegd in het BCRRP, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (hierna RJ)
van toepassing zijn op de verslaglegging van de politiekorpsen.

verslaggevingsregels

Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde
Topinkomens (WOPT)
Op grond van bovenstaande wet is het korps verplicht een opgave te
doen inzake haar functionarissen die gefinancierd worden uit publieke
middelen, waarvan het belastbaar inkomen een bepaald grensbedrag
(2011: EUR 193.000 per jaar) te boven gaat. Politie Hollands Midden
heeft geen functionarissen, waarvan het belastbaar inkomen deze
grens overstijgt.

In de richtlijnen van de RJ zijn de normen en beginselen die op het
gebied van de externe financiële verslaggeving in het maatschappelijk
verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, vastgelegd.
In artikel 19 van het BCRRP is opgenomen dat de Minister van V & J
nadere regels kan stellen voor de reikwijdte van de
accountantscontrole, het jaarverslag, de jaarrekening en de inhoud van
de controleverklaring. Het controleprotocol geeft die nadere regels. Het
controleprotocol 2008 is vastgesteld op 29 januari 2009 door de
minister en is geldig voor onbepaalde tijd.
Nadere voorschriften ten aanzien van de verantwoording over 2011
zijn door de Minister van V&J gegeven in de brief aandachtspunten
voor de jaarafsluiting en opstelling van de jaarrekening 2011 (kenmerk
2011-2000581690). Wij hebben vastgesteld dat deze aandachtspunten
en voorschriften op juiste wijze zijn verwerkt in de jaarrekening 2011
van Politie Hollands Midden.
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Administratieve Organisatie en Interne beheersing

Algemeen
Voor zover noodzakelijk hebben wij in het kader van de controle van
de jaarrekening 2011 de AO/IB beoordeeld. Uit deze beoordeling zijn
geen aandachtspunten naar voren gekomen.
Misbruik en Oneigenlijk gebruik
Zowel binnen de Rijksoverheid als binnen het bedrijfsleven is er de
laatste jaren een steeds grotere aandacht voor integriteit. Door de
maatschappij wordt een steeds groter belang aan integriteit toegekend.
In het kader van de accountantscontrole zijn voor wat betreft (de
voorkoming van) fraude specifieke controlewerkzaamheden
voorgeschreven.
Het verankeren van integriteit in een organisatie heeft betrekking op
relatief “zachte” aspecten zoals cultuur en omgangsvormen maar ook
op meer “harde” aspecten zoals vertrouwenspersonen,
functiescheiding en andere maatregelen van interne controle. De
korpsleiding is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude.

In dit kader hebben wij enkele gesprekken gevoerd met diverse
medewerkers. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er in
2011 een nabetaling aan een medewerker heeft plaatsgevonden voor
verrichte werkzaamheden gedurende de periode dat deze medewerker
functioneel leeftijdsontslag (FLO) genoot. Deze nabetaling is
onrechtmatig in die zin, dat indien deze salarisbetaling op de
gebruikelijke wijze had plaatsgevonden, dit op grond van de
bijverdienregeling tijdens FLO zou hebben geleid tot een korting op zijn
FLO-uitkering. Hiernaast zijn er geen andere gevallen bekend van
eventuele materiële fraude of indicaties van fraude.
Tevens zijn geen aanvullende risico’s geconstateerd waar zich
mogelijke materiële fraudes kunnen voordoen. In het kader van onze
controle over 2011 hebben wij geen bevinding inzake (de preventie
van) fraude die wij onder uw aandacht willen brengen.

Tijdens de controle van de jaarrekening inventariseren wij mede de
frauderisico’s (Misbruik en Oneigenlijk gebruik) binnen uw organisatie
en beoordelen wij de interne beheersingsmaatregelen die gericht zijn
op het voorkomen en ontdekken hiervan.
Bij de uitvoering van onze controle hanteren wij de Richtlijn 240:’De
verantwoordelijkheid van de accountant voor het in acht nemen van
fraude en onjuistheden in het kader van een opdracht tot controle van
een jaarrekening’. Volledigheidshalve wijzen wij erop dat onze controle
niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude.
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Administratieve Organisatie en Interne beheersing

Geautomatiseerde gegevensverwerking en governance vtsPN
Bij de beoordeling van de AO/IB is tevens de geautomatiseerde
gegevensverwerking betrokken voor zover van belang voor de
jaarrekeningcontrole. De accountantscontrole van de jaarrekening is
niet specifiek gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountantscontrole van
de jaarrekening behoeft daarom niet te leiden tot bevindingen die bij
een specifiek daarop gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen
komen.
In het kader van de jaarrekeningcontrole met betrekking tot de
betrouwbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde
gegevensverwerking melden wij het volgende.
Het beheer van de informatietechnologievoorzieningen (ITvoorzieningen) door de VtsPN van Politie Hollands Midden zijn sinds
2008 geheel overgedragen. De afronding van de formalisering van
gewijzigde taken en verantwoordelijkheden in een set van
overeenkomsten (Service Level Agreement (SLA) en Dossier
Afspraken en Procedures (DAP)) heeft in 2007 reeds plaatsgevonden.
In het derde kwartaal van 2011 heeft de afdeling Interne Audit van
VtsPN de follow up van de TPM’s 2010 onderzocht. Wij hebben de
rapportages hieromtrent alsmede de TPM’s 2011 ontvangen en
doorgenomen. Kort samengevat blijkt uit de rapportages en nieuwe
TPM’s 2011 dat geen van de bevindingen die vorig jaar naar voren zijn
gekomen (aantoonbaar) is verbeterd. Wel is inmiddels een slag
gemaakt in de opzet en bestaan van een aantal controlemaatregelen
(bevindingen), echter de werking daarvan kan nog niet gedurende
geheel 2011 worden aangetoond. Derhalve hebben wij voor de
controle van de jaarrekening 2011 geen gebruik gemaakt van de TPM
van VtsPN over 2011 maar hebben wij aanvullende gegevensgerichte
werkzaamheden uitgevoerd.

Wij adviseren u in gesprek te blijven met de Minister van V&J en vtsPN
zodat hierover afspraken kunnen worden gemaakt. Op deze wijze
kunnen verrassingen in de exploitatie in 2012 en volgende jaren
mogelijk worden voorkomen en kunnen mogelijk afspraken worden
gemaakt inzake de follow up van de bevindingen door VtsPN.
Financiële vaste activa en doorbelastingen vanuit VtsPN
Politie Hollands Midden neemt deel in het samenwerkingsverband
Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (hierna: VtsPN). De
financiële vaste activa bestaan ultimo 2011 nog uit een kapitaalstorting
van EUR 0,4 miljoen. De waardering van het aandeel in het kapitaal
van het samenwerkingsverband is gewaardeerd tegen kostprijs.
Ultimo 2011 bestaan geen indicatoren tot het uitvoeren van een
impairment op deze kapitaalstorting aangezien het VtsPN op basis van
concept cijfers in 2011 een positief resultaat gaat behalen.
Lasten automatisering
De systematiek rondom de financiering van kosten VtsPN is
gedurende 2011 gewijzigd. Politie Hollands Midden heeft het eerste
halfjaar van 2011 facturen voor de dienstverlening van VtsPN
ontvangen en betaald. Het tweede halfjaar van 2011 heeft het
ministerie van V&J de kosten VtsPN rechtstreeks vooruitbetaald aan
VtsPN, onder inhouding van een bedrag aan uitbetaalde algemene
rijksbijdrage. Daarnaast heeft Politie Hollands Midden gedurende de
2e helft van 2011 pro forma facturen voor de daadwerkelijke kosten
van VtsPN ontvangen en een indicatie van de eindafrekening over
2011. Deze daadwerkelijke kosten en indicatie van de eindafrekening
zijn uiteindelijk verwerkt in de lasten inzake automatisering. Het
verschil tussen de reeds ingehouden bedragen inzake VtsPN op de
algemene rijksbijdrage en de daadwerkelijke kosten bedraagt EUR 0,8
miljoen en is als kortlopende schuld op de balans opgenomen.

.
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Verslag van de accountantscontrole 2011

Controleaanpak,

Algemeen

Aansprakelijkheidclaims

aansprakelijkheidsclaims,

De opdracht tot controle van de jaarrekening is uitgevoerd conform de
met u gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de
opdrachtbevestiging dd. 1 september 2011 en in overeenstemming
met het controleprotocol Regionale politiekorpsen. Onze controle heeft
tot doel het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin
opgenomen baten en lasten en balansmutaties.

Uit besprekingen met de beleidsmedewerker Financiën is gebleken dat
het korps in een beperkt aantal gevallen door derden aansprakelijk
wordt gesteld voor geleden schade. Politie Hollands Midden schat de
impact van deze aansprakelijkheidsstelling gering en heeft derhalve
geen voorziening gevormd voor deze zaken.

niet gecorrigeerde
afwijkingen en
bespreekpunten

Aanpak van de controle
Onze accountantscontrole betreft de jaarrekening 2011 van Politie
Hollands Midden. Onze controle richt zich op deze jaarrekening en
houdt geen specifieke verificatie in van alle in het jaarverslag
voorkomende informatie. Wij hebben deze informatie, voor zover
betrekking hebbend op de jaarrekening getoetst en wij kunnen ons
daarmee verenigen.
Ons onderzoek is erop gericht geweest vast te stellen dat de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en de
resultaten van Politie Hollands Midden als geheel alsmede van de
rechtmatigheid van kosten, opbrengsten en balansmutaties. Derhalve
hebben onze werkzaamheden zich gericht op het vaststellen dat de
jaarrekening geen materiële onjuistheden bevat. Niet uitgesloten is dat
afwijkingen voorkomen die voor de financiële verantwoording als
geheel van ondergeschikt belang zijn. De waarnemingen die wij bij de
financiële beheersing en sturing verrichten en de door ons
gehanteerde tolerantie bij de beoordeling van de uitkomsten van de
controle zijn afgestemd op de oordeelsvorming omtrent de
jaarrekening van Politie Hollands Midden als geheel.

Niet gecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening
In de bijlage bij dit rapport hebben wij een overzicht opgenomen van
niet geconstateerde afwijkingen groter dan EUR 0,1 miljoen.
De geconstateerde afwijking heeft betrekking op de voorziening voor
jubilea en is op pagina 5 nader toegelicht.
Bespreekpunten uit de controle
Er zijn op het gebied van de financiële verslaggeving geen
discussiepunten geweest, die, indien deze niet naar tevredenheid
zouden zijn opgelost, zouden hebben geleid tot een aanpassing van
onze controleverklaring bij de jaarrekening 2011 op het gebied van
getrouwheid.
In voorbereiding op de controle en gedurende de controle is door ons
regelmatig en constructief overleg gevoerd met hoofd Inkopen, hoofd
Financiën en de beleidsmedewerker Financiën inzake met name de
rechtmatigheidscontrole van de inkopen.
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Onafhankelijkheid accountant

Wij bevestigen onze

Onafhankelijkheid externe accountant

Dienstverlening en honoraria

onafhankeljikheid

In dit rapport vragen wij uw aandacht voor een aantal aspecten inzake
onze onafhankelijkheid als externe accountant. Dit verslag is één van
de waarborgen die conform de 'Nadere voorschriften inzake
onafhankelijkheid‘ (ex artikel B1-290.1 Verordening gedragscode)
jaarlijks moeten worden opgesteld en met u moeten worden
besproken.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de werkzaamheden die wij
hebben verricht en de daarvoor in rekening gebrachte honoraria (excl.
BTW).
Honoraria accountant
EUR 1.000

2011

2010

Bevestiging onafhankelijke positie
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw
organisatie, in overeenstemming met de 'Nadere voorschriften inzake
onafhankelijkheid' (ex artikel B1-290.1 Verordening gedragscode) en
artikel 24a van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze
oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.

Jaarrekeningcontrole

55

84

Overige assurance opdrachten

-

11

Belastingadviesdiensten

-

-

55

95

Totaal

Interne kwaliteitswaarborgen
KPMG heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om zijn
onafhankelijkheid en die van zijn medewerkers te waarborgen. Deze
maatregelen omvatten onder meer:
■ KPMG-voorschriften en -procedures omtrent onafhankelijkheid.
Deze voorschriften voor professioneel gedrag op het gebied van
kwaliteit en onafhankelijkheid zijn opgenomen in de Professional
Code van KPMG. Deze Professional Code geldt voor
iederemedewerker van KPMG en wordt steeds geactualiseerd. Op
onze website, www.KPMG.nl, treft u de verkorte versie van onze
Professional Code aan;
■ jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners,
directors, KPMG-professionals en ondersteunende stafdiensten;
■ cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een
beoordeling of er sprake is van mogelijk conflicterende diensten;
■ intern en extern kwaliteitsonderzoek;
■ reviews door partners die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter
waarborging van een deugdelijke grondslag/deskundig oordeel.
© 2012 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG, het logo en ‘cutting through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International.

14

Bijlage I

Overzicht (niet-) gecorrigeerde controleverschillen

Controleverschillen
De niet gecorrigeerde controleverschillen bestaan uit een
schattingsverschil ter grootte van EUR 0,3 miljoen in verband met het
hanteren van een nieuw berekeningsmodel voor de bepaling van de
voorziening jubilea. Het deel van de mutatie dat betrekking heeft op
voorgaand jaar is ten laste van het resultaat gebracht, terwijl deze
normaliter op basis van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving bij een
stelselwijziging direct ten laste van het vermogen zou moeten worden
gebracht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de niet-gecorrigeerde
controleverschillen:
Niet-gecorrigeerde controleverschillen
EUR x 1.000

Winst- en
verliesrekening
Debet

Dotatie voorziening

© 2012 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG, het logo en ‘cutting through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Balans
Debet

Credit

268
268

Eigen vermogen
Totaal

Credit

268

268
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