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Tijdens het laatste Kbb (18 april 2009) is de financiële situatie van de korpsen
uitgebreid besproken. Hieronder zijn de aantekeningen van de heer Lenferink
opgenomen uit die vergadering. Tijdens het AB zal hij e.e.a. waar nodig toelichten.
Aantekeningen Kbb
BZK moet met ingang van 2010 150 miljoen bezuinigen op de politie (eigenlijk ook al
vanaf 2009 deels, maar dat kan met incidentele operaties worden opgelost).
Meer dan 100 miljoen hiervan is het gevolg van de CAO-politie. De contractloonontwikkeling in de markt is nu veel lager. Als het de werkgevers lukt om e.e.a. op de
nullijn te houden, dan komt er nog eens een probleem van ca 35 miljoen bij.
Vanaf 2011 komt er nog eens een bezuiniging van 25 tot 50 miljoen bij.
Voor de oprichting van de nieuwe Centrale Dienst Bedrijfsvoering wordt aan
incidentele kosten uitgegaan van 100 miljoen.
Min. Financiën denkt aan algemene wet, waarbij voor publieke organisaties
vermogen wordt gemaximeerd op ca 5%. Rest wordt dan bij wet afgeroomd.
Vermogen gaat naar Financiën. Het kan zijn dat om het vermogen over te dragen, er
bij het Rijk moet worden geleend. Voor de rentekosten wordt compensatie geboden.
BZK gaat qua politie mee met de systematiek, maar er wordt een speciale regeling
getroffen:
Landelijk heeft de politie ca 1,2 miljard aan vermogen.
Men gaat er vanuit dat daarvan ca 300 miljoen moet worden gebruikt om tekorten in
de eerstkomende jaren af te dekken (door de korpsen zelf?)
Ca 400 miljoen zal er worden afgeroomd. (waarbij BZK overigens heeft bedongen
dat dit mag worden geherinvesteerd in de politiesector). Hiervoor geldt ook de
rentecompensatie-bepaling.
De nieuwe norm komt dan neer op ca 7,5%.
Andere maatregelen waaraan wordt gedacht:
Sterkte politie. Landelijk is 52.500 afgesproken. We zitten nu op boven de 54.000.
Idee: 3 jaar 1000 aspiranten minder naar de politie-academie. (dus 3000 instroom
minder). Kan ook omdat uitstroom lager blijkt te zijn dan verwacht.
(Kritiek vanuit KBB: niet opleidingscapaciteit verminderen, heb je straks weer
probleem. BZK geeft aan ook na te denken over verkorting opleiding en afschaffen
academie en onderbrengen bij ROC’s).
Voor minister moet bij sterktedaling zoveel mogelijk worden voorkomen dat de
executieve sterkte wordt aangetast. Wijkagenten, forensische assistenten en
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opsporing moeten worden ontzien.
Beleidsintensiveringen (cybercrime finec,) blijven grotendeels overeind.
AANPALENDE TERREINEN:
Op de BDUR-veiligheid wordt niet bezuinigd.
GSB Veiligheid en leefbaarheidsgelden: blijven in belangrijke mate intact (wel enige
bezuinigingen). Gelden van BZK voor o.m. jeugd en veiligheid worden
geconcentreerd ingezet voor overlastproblematiek en Marokkanenproblematiek. In
eerste instantie voor 2010 en 2011.
Efficiencyonderzoek OM.
Rechtspraak: Volume neemt toe (relatie crisis). Reactie: zal ook voor rest keten
gelden. Voor rechtspraak slechts mondjesmaat extra geld.
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