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1. Hoofdlijnen financieel beleid 2012 
 
 
1.1 Korte financiële terugblik op 2012 
 
De korpsbegroting 2012 liet een positief resultaat uit normale bedrijfsvoering zien van 11,7 mln. Door 
de sterk gedaalde rijksbijdragen (-11,5 mln.) in combinatie met gestegen kosten (9,5 mln.), wordt 2012 
afgesloten met een negatief resultaat uit normale bedrijfsvoering van 9,3 mln. Na de buitengewone 
bate uit hoofde van BTW voorgaande jaren van 1,3 mln., de vrijval van de bestemmingsreserve 
Veilingwegcomplex van 5,0 mln. en de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgeschreven 
dotatie aan de bestemmingsreserve ICT van 14,9 mln., bedraagt het resultaat na 
bestemmingsreserves 17,9 mln. negatief. Dit wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht. Een 
analyse van het resultaat staat in hoofdstuk 1.2.1. Exploitatie. 
 
Gedurende 2012 bleek dat het steeds lastiger werd een betrouwbare prognose op te stellen als 
gevolg van de voortdurend veranderende omstandigheden in verband met de vorming van de 
Nationale Politie. Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie kwamen gewijzigde financiële kaders 
en vanuit de Nationale Politie kwamen richtlijnen voor boekhouding en verslaggeving die mede van 
invloed waren op het resultaat. In diverse gremia is sinds begin 2012 al aangekondigd dat het begrote 
positieve resultaat naar verwachting niet houdbaar zou zijn. 
 
In de 8-Marap werd deze verwachting bewaarheid. Er was een drastische resultaatverslechtering 
zichtbaar van 11,7 mln. positief naar 5,3 mln. negatief. Dit komt voornamelijk als gevolg van het 
opvolgen van de uitvoeringscirculaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op dat moment 
waren de consequenties van de decembercirculaire en landelijke richtlijnen nog niet bekend. Om die 
reden is besloten dat de huidige interne sturing op going concern voldeed en dat geen 
beleidsintensiveringen zouden worden gedaan. 
 
Het uiteindelijke resultaat van 9,3 mln. negatief wordt naast bovengenoemde daling van de bijdragen 
ook verklaard door gestegen kosten. Dit betreft met name salarissen (6,5 mln.), verbindingen en 
automatisering (1,4 mln.) en beheer en overig (1,6 mln.). 
 
Er is intensief gestuurd op het behalen van de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gewenste 
personeelssterkte. Dit heeft resultaat gehad. De OS ligt ultimo 2012 15 fte onder de norm en de NOS 
bedraagt eind 2012 5 fte lager. 
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1.2 Realisatie financieel beleid korpsbegroting 2012 

1.2.1 Exploitatie 

In de korpsbegroting 2012 is voor wat betreft de volgende onderwerpen het financieel beleid met 
betrekking tot de exploitatie geformuleerd. 
 
 Meerjarige exploitatiebegroting 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Resultaat 2012 2012 2011

Bijdragen 472.019           460.533           480.219             

Exploitatielasten 460.330-             469.836-             455.437-             

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 11.689               9.303-                 24.782               

Buitengewone last - reservering ICT 14.919-               -                        -                        

Buitengewone last - besparing regeerakkoord 3.978                 -                        

Buitengewone last - overig -                        -                        

Buitengewone baten -                        1.266                 

Exploitatieresultaat 748                    8.038-                 24.782               

Vrijval bestemmingsreserve Veilingweg 3.000                 5.053                 2.411                 

Dotatie bestemmingsreserve ICT 14.919-               

Resultaat na bestemmingsreserves 3.748                 17.904-               27.194                
 
Het exploitatieresultaat bedraagt 8,0 mln. negatief. Er is voor 5,0 mln. aan bestemmingsreserves 
vrijgevallen en voor 14,9 mln. aan bestemmingsreserves gedoteerd. Het resultaat bedraagt na 
bestemmingsreserves 17,9 mln. negatief. 
 
Onderstaande tabel geeft zicht in de belangrijkste verschillen in het resultaat vergeleken met de 
begroting. 
 
Belangrijkste oorzaken Totaal

Lagere baten

Lagere Rijksbijdragen 11,5-                   

Hogere P - lasten

Salarissen 6,5-                     

Verbindingen en automatisering 1,4-                     

Beheer en overig 1,6-                     

Totaal 21,0-                  
 
Ten opzichte van de begroting 2012 is het resultaat uit normale bedrijfsvoering 21,0 mln. negatiever. 
De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht. 
 
Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen zijn fors lager dan begroot. Er zijn diverse mutaties. De grootste (-10,8 mln.) betreft 
de verlaging van de artikel 3-bijdrage ten behoeve van boventallige sterkte. 
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Salarissen 
Hoewel de bezetting van zowel regulier personeel als aspiranten lager is dan begroot, zorgt de 
gestegen gemiddelde loonsom van regulier personeel ervoor dat de salarislasten per saldo 6,5 mln. 
hoger uitkomen dan begroot. 
 
Verbindingen en automatisering 
De kosten voor verbindingen en automatisering zijn ten opzichte van de begroting gestegen. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van BlackBerry's en Lara-randapparatuur, welke in de 
begroting niet in deze omvang waren begroot. 
 
Beheer en overig 
Beheer en overig is 1,6 mln. hoger dan begroot. De belangrijkste overschrijdingen zijn in huur van 
externe deskundigheid in verband met gesubsidieerde projecten (0,7 mln.) en representatie- en 
vergaderkosten (0,5 mln.). 
 
Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide toelichting op de exploitatie. 
 
 Sterkte 
Sinds 2011 stuurt de minister op operationele sterkte (OS, inclusief aspiranten) en niet-operationele 
sterkte (NOS). De norm is om in 2015 landelijk te beschikken over 49.500 fte OS, waarvan 4.905 fte 
binnen ons korps.  
 
Operationele sterkte 
Onderstaande grafiek toont de bezetting van de operationele sterkte, inclusief aspiranten. 

Bezetting Operationele Sterkte
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De norm van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is 4923 fte OS per 31 december 2012. Hiervan 
heeft ons korps 4908 fte gerealiseerd. Het tekort bedraagt daarmee 15 fte, waar dit in het begin van 
het jaar nog 83 fte bedroeg.  
De reductie van het verschil tussen bezetting en norm wordt verklaard uit het feit dat de werkelijke 
uitstroom OS veel lager was dan begroot.  
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Aspiranten 
Onderstaande grafiek toont de bezetting van de aspiranten. 

Bezetting Aspiranten (incl recherchekundigen)
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De opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een instroom van 136 fte aspiranten en 67 
fte recherchekundigen per 31 december 2012. In totaal heeft ons korps een instroom van 168 fte 
gerealiseerd, bestaande uit 154 fte aspiranten en 14 fte recherchekundigen. De belangrijkste oorzaak 
van het achterblijven van de recherchekundigeninstroom ligt in het feit dat het korps dit 
gecompenseerd heeft met de zij-instroom.  
 
Niet-operationele sterkte 
Onderstaande grafiek toont de bezetting van de niet-operationele sterkte. 

Bezetting Niet-operationele Sterkte

848
834

822

700

720

740

760

780

800

820

840

860

01-jan-12 01-jul-12 01-jan-13

ft
e

werkelijk niet-operationeel norm V&J niet-operationeel

 



Korpsjaarrekening 2012 Politie Rotterdam-Rijnmond 
 

7 

 
De norm van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is 827 fte NOS per 31 december 2012. Op dat 
moment ligt de sterkte van de NOS 5 fte lager. Oorzaak van de daling in de bezetting van de NOS is 
het feit dat de vacaturestop nog steeds van kracht is en alleen voor de invulling van cruciale functies 
een uitzondering wordt gemaakt.  
 
 Frictiekosten 
In de begroting 2012 is rekening gehouden met frictiekosten ad 3,0 mln. voor de vorming van de 
Nationale Politie. Hierin is voor 2 mln. aan inhuur derden opgenomen. De realisatie hierop is 2,5 mln. 
Dit betreft onder andere de inhuur van extra ISO-personeel, het contracteren van een hoofd 
huisvesting, het inhuren van medewerkers voor de bezwarencommissie LFNP, het aantrekken van 
extra personeelsmanagementadviseurs en de inhuur van personeel om P-dossiers op orde te 
brengen. 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening

Frictiekosten 2012 2012

Inhuur derden 2.000                 2.501                 

Opleidingskosten 500                    -                        

Kosten Outplacement 500                    131                    

Totaal frictiekosten 3.000                 2.632                  
 
Behalve frictiekosten zoals hierboven genoemd, heeft het korps in 2012 ook andere kosten gemaakt 
die samenhangen met de vorming van de Nationale Politie. Er zijn circa 25 medewerkers fulltime 
werkzaam geweest voor de Nationale Politie. Grofweg becijferd komt dit erop neer dat circa 2 mln. 
aan salariskosten is gemaakt voor medewerkers die niet in het korps werkzaam waren. Ook waren 
tientallen collega’s op parttimebasis actief voor de Nationale Politie. 
 
Daarnaast zijn er in verband met de vorming van de Nationale Politie kosten door ons korps gemaakt 
en niet doorbelast aan de Nationale Politie of collega-korpsen. Hierbij kan gedacht worden aan 
aanschaf van randapparatuur (0,3 mln.), druk- en verzendkosten voor het personeelsblad 24/7 (0,2 
mln.) en doorbelasting van personeel (0,2 mln.). In totaal betreft dit 0,8 mln.  
 
De laatste kostenpost die samenhangt met de vorming van de Nationale Politie betreft de kosten van 
het regionaal projectbureau Nationale Politie. In 2012 is hierin 0,3 mln. uitgegeven voor onder meer 
een herinneringsboek voor de medewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, 
opleidingen, vergaderkosten, et cetera. Hoewel hiervoor een externe financiering van 0,5 mln. 
beschikbaar was, heeft het korps dit uit eigen middelen betaald. De procedure om deze financiering te 
benutten, bleek niet werkbaar. 
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 Huisvestingsprojecten 

Huisvestingsprojecten
Investeringen en exploitatie
Bedragen * 1.000

Project
begroting

totaal

Project
begroting

t/m
2012

Realisatie
tm

2011

Realisatie
2012

Nog
te

besteden

Lopende projecten
opgenomen in primaire begroting  2011

Herindeling Zuidplein 23.431       23.431       22.931         -                  500                

Herontwikkeling Veilingwegcomplex

 -  Herontwikkeling Veilingwegcomplex - Fase 1 57.900       40.000       20.350         15.924         21.626           

 -  Renovatie Witte toren Bobo - Fase 3 13.000       5.000         320             941             11.739           

 -  Tijdelijke huisvesting + inrichting (ivm Veilingweg) 7.500         3.000         2                 1.748          5.750             
Hoogvliet 2.500         1.500         -                  123             2.377             
Beverwaard 1.245         600            8                 1.142          95                  
Lansingerland 3.112       3.112       1.403        1.579          130               
Reguliere Jaarbudgetten

Diversen 6.550       2.550       3.043        2.692          815               

opgenomen in 1e begr. wijziging 2011)

Lopende projecten 3.740         3.740         1.603          10               2.126             

Nieuwe projecten

Vlaardingen (complete renovatie) 7.296       4.000       -                 125             7.171            
Ridderkerk 4.000       2.000       -                 -                  4.000            

Totaal 130.274      88.933       49.660         24.285         56.330            
 
De realisatie van het Veilingwegproject wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 wordt eind 2013 
opgeleverd. In de planning zijn echter activiteiten verschoven waardoor er in 2012 een lagere 
realisatie is dan begroot. 
 
Voor fase 3 geldt dat er een langere aanbestedingsperiode nodig is geweest waardoor de uitvoering 
pas in 2013 wordt gestart. Hierdoor verschuift ook de financiële realisatie naar 2013 en 2014. De 
besteding van tijdelijke huisvesting is gekoppeld aan de uitvoering van fase 3, waardoor ook die 
realisatie achterblijft op de begroting. 
 
De renovatie van Hoogvliet stond gepland als tijdelijke huisvesting voor de onderdelen die in het 
huidige Veilingwegcomplex waren gevestigd. Dit is vooralsnog niet noodzakelijk gebleken. 
 
De renovaties van Beverwaard en Lansingerland waren eind 2012 zo goed als gereed. Op enkele 
restpunten na, die in 2013 worden opgelost, zijn deze projecten ruim binnen budget gereed. 
 
De planvorming voor de renovatie van Vlaardingen en Ridderkerk is in 2012 ter hand genomen. 
Concrete aanbesteding is nog achterwege gebleven. De vorming van de Nationale Politie en de 
herinrichting van de operationele eenheden in basisteams en wijkeenheden, kan invloed hebben op 
de toekomstige gewenste centrale locaties. De planvorming wordt in 2013 verder opgepakt. In nauwe 
samenwerking met de dienst Facilitair Management van de Nationale Politie wordt bepaald welke 
locaties worden gerenoveerd. 

1.2.2 Vermogen 

 
In de korpsbegroting is het volgende financieel beleid met betrekking tot het vermogen geformuleerd. 
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 Functies van het eigen vermogen 
Binnen de bekostiging en financiering van de Nederlandse Politie heeft het eigen vermogen meerdere 
functies: de buffer- en de financieringsfunctie. De eerste is bedoeld voor het tijdelijk opvangen van 
tegenvallers, de tweede voor het financieren van investeringen met eigen vermogen. Door de 
vermogensconversie in 2011 is de financieringsfunctie verdwenen. Dat betekent dat korpsen bij de 
financiering van hun investeringen vreemd vermogen (leningen) moeten aantrekken. Dit leidt tot 
hogere rentelasten die niet gecompenseerd worden in het budget. De rentelasten die verband houden 
met de vermogensconversie worden slechts voor een tienjarige aflopende lening gecompenseerd. 
 
 Ontwikkeling van het eigen vermogen 
Hoewel er geen nieuwe norm voor de omvang van het eigen vermogen is vastgesteld door het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, hanteert ons korps als norm 7,5% van de rijksbijdrage. Deze 
7,5% fungeert als buffer om tijdelijk incidentele tegenvallers op te vangen. In onderstaande grafiek 
wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen afgezet tegen de norm (bufferfunctie) van 7,5%.  
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In 2011 is een forse daling van het eigen vermogen zichtbaar door de vermogensconversie. In 2012 
daalt het eigen vermogen door het negatieve exploitatieresultaat. 
 
Door de overgang naar de Nationale Politie wordt het vermogen van de korpsen samengevoegd. Dit 
vermogen wordt naar verwachting ingezet voor de FLO-problematiek. 
 
1.3 Verwerking resultaat 2012 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Verwerking resultaat 2012 2012 2011

Exploitatieresultaat 748                    8.038-                 24.782               

Vrijval bestemmingsreserves 3.000                 5.053                 2.411                 

Dotatie bestemmingsreserve ICT -                        14.919-               -                        

Beschikbaar voor resultaatbestemming 3.748                 17.904-               27.194                
 
Het exploitatieresultaat bedraagt 8,0 mln. negatief. Conform voorgaande jaren wordt een onttrekking 
gedaan aan de bestemmingsreserve Veilingweg ter dekking van de exploitatielasten HVC. 
Op voorschrift van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt eind 2012 een bestemmingsreserve 
ICT gevormd ad 14,9 mln. 
Aldus ontstaat een negatief resultaat na bestemmingsreserves ad 17,9 mln. Voorgesteld wordt dit 
resultaat te onttrekken aan de algemene reserve. 
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De totale omvang van het eigen vermogen voldoet na resultaatbestemming nog ruimschoots aan de 
norm van 7,5% van de rijksbijdrage, zie paragraaf 1.2.2. 
 
1.4 Risicoparagraaf 
 
In deze paragraaf staan de financiële risico’s die bekend zijn op het moment van vaststelling van de 
jaarrekening. Onder risico’s wordt verstaan alle voorzienbare risico’s die van materiële betekenis zijn 
in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie van het korps en waarvoor geen of niet volledige 
voorzieningen zijn getroffen. 
 
Het korps onderkent de volgende risico’s: 
 
Landelijke ontwikkelingen 
2012 was een turbulent jaar en 2013 zal dat ook worden. Op dit moment is men druk bezig met de 
inrichting van de Nationale Politie, de inrichting van een centraal Politie Diensten Centrum (shared 
service organisatie) en de invoering van het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie. Al deze 
ontwikkelingen hebben effect op de bedrijfsvoering van het korps en zijn vanwege de omvang en 
aard, een groot risico en moeilijk te kwantificeren.    
 
C2000 
De kosten voor het oplossen van de huidige landelijke knelpunten (dekkingsproblematiek, back-
upsystemen) en de toekomstige vervanging van het landelijk systeem C2000 zijn niet bekend. Dit is 
en blijft een verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als systeemeigenaar. 
 
Veilingweg 
Het korps investeert gefaseerd in de nieuwbouw en renovatie van het Veilingwegcomplex. Het 
beschikbare budget bedraagt 70,9 mln. Dit is intern onderverdeeld in twee deelprojecten; fase 1 ad 
57,9 mln. en fase 3 circa 13,0 mln. In 2012 is daarnaast vanuit het korps een deelproject toegevoegd 
aan de scope, namelijk de tijdelijke huisvesting en inrichting van het complex ad. 7,5 mln. In december 
2012 is fase 4 toegevoegd aan het project, zijnde de verwerving en ontwikkeling van het 
aangrenzende perceel Veilingweg 64 met een budget van 1,4 mln. 
De realisatie van fase 1 is mogelijk binnen het beschikbare budget. De uitvoering is voor 65% gereed. 
De reserves zijn ruim toereikend tot het einde van het project. 
De aanbestedingen voor fase 3 zijn doorlopen en resulteerden in een prijsstelling conform het budget 
inclusief reeds meegecontracteerde meerwerken. De uitvoering start begin 2013. Het budget voor 
fase 3 heeft weinig reserves om meerwerk te kunnen financieren. Verwacht wordt dat een beroep 
gedaan moet worden op het overschot binnen de reserves van fase 1. 
Door het toenemen van het aantal deelprojecten cq fasen neemt de complexiteit toe en daarmee ook 
de risico's. 
 
Dekkingsgraad pensioenfonds 
Het pensioenfonds ABP kent momenteel een dekkingsgraad van ongeveer 97% en bevindt zich 
daarmee onder het gewenste dekkingsniveau. Als onderdeel van het ‘herstelplan dekkingsgraad’ van 
het ABP is de premie tijdelijk verhoogd met een opslag. Deze bedraagt in 2013 3,5% 
(werkgeversaandeel 2,45%). Eind 2013 moet de dekkingsgraad weer minimaal 105% zijn. Als dit 
resultaat niet wordt behaald, kan ook in 2014 eventueel sprake zijn van een herstelopslag.  
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Effect CAO doorstroming schaal 6/7 en 7/8  
Op basis van HAP II hebben medewerkers bij gebleken geschiktheid recht op automatische doorgroei 
van schaal 6 naar schaal 7 en in mindere mate naar 8. Dit leidt op termijn tot het feitelijk risico van 
hogere personeelslasten. Het korps schat dit risico in op 750.000 euro. 
 
Doorbetaling variabele inkomensbestanddelen tijdens verlof 
Het Europees Hof heeft recent aangegeven dat aan de functie verbonden variabele 
inkomensbestanddelen tijdens verlof dienen te worden doorbetaald. Mogelijk leidt dit tot een 
nabetaling.  
 
Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) 
Uitgangspunt bij de invoering van het LFNP is budgetneutraliteit op termijn: eerst is sprake van een 
kostenverhoging, die vervolgens in vier jaar wordt afgebouwd. Omdat feitelijke implementatie nog, met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, moet plaatsvinden, is op de balans per 31 december een 
verplichting opgenomen. De matching van het personeel is naar verwachting in maart afgerond. Dan 
blijkt of en in hoeverre bijstelling van deze verplichting aan de orde is. 
 
Standaardisering korpsspecifieke personeelsregelingen 
Na de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden Politie I en II resteert nog een aantal korpsspecifieke 
regelingen. Met de politievakbonden is afgesproken dat tot een standaardisering van deze regelingen 
wordt gekomen. Uitgangspunt is dat dit financieel neutraal verloopt. 
 
Levensloopregeling 
Op het moment dat medewerkers gebruik maken van het eindeloopbaanverlof in het kader van de 
levensloopregeling, blijven het werkgeversaandeel pensioenpremie (maximaal een jaar) en het 
werkgeversaandeel ziektekostenregeling voor rekening van het korps. Het betreft een bedrag van 
circa 8.000 euro per aanspraak. Omdat in ons korps in 2012 nog maar een beperkt aantal 
medewerkers gebruik maakt van het eindeloopbaanverlof, is, gelet op de geringe financiële omvang, 
afgezien van het vormen van een voorziening in de jaarrekening 2012. 
 
RPU 
Vanaf 1 juli 1997 heeft de politieambtenaar 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 werken. 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 werkgever. Het korps heeft een 
verlies aan capaciteit omdat het minder werken als verlof wordt beschouwd. In de regel vindt geen 
vervanging plaats. Op grond van de regels voor verslaggeving is deze voorziening wel mogelijk maar 
niet noodzakelijk. Verder is vanwege de complexiteit van de berekening van de voorziening gekozen 
voor de verwerking als periodekosten en is geen voorziening per korps gevormd. 
 
ESF-subsidie 
De korpsen hebben over de periode 2005-2012 in een aantal tranches subsidie aangevraagd en 
ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds voor de IBT-training. De toegekende subsidies zijn echter 
pas onherroepelijk, nadat de termijn is verstreken waarbinnen de EU nog controles uit kan oefenen 
(uiterlijk 2020). 
 
Inkoop Max 
De in 2006 in werking getreden wetgeving voor Vervroegd Pensioen en Levensloop (VPL), maakte het 
onmogelijk de geldende AFUP-regeling voor de sector politie in stand te houden. De AFUP hield in dat 
executieve politieambtenaren met 80% van het middelloon op 60-jarige leeftijd met pensioen konden 
gaan. 
In de CAO 2005-2007 is een nieuwe pensioenafspraak gemaakt waarbij voor executieven tot en met 
schaal 11 en ATH’ers met een aangewezen functie, het toch mogelijk werd om op 60-jarige leeftijd 
met maximaal 76% van het middelloon met pensioen te gaan. Deze afspraak viel wel binnen de 
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reikwijdte van de VPL. De realisatie hiervan is afhankelijk van de eigen keuze van de ambtenaar en 
het behaald rendement op de beleggingen. 
De eerste groep van politieambtenaren voor wie de nieuwe pensioenafspraak geldt, heeft zich in 2011 
aangemeld bij het APG voor het ABP-keuzepensioen. Voor hen dient aan het APG de Inkoop Max te 
worden voldaan. De Minister van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is en blijft verantwoordelijk 
voor de Inkoop Max-uitgaven en draagt dus het volledige financiële risico. Als gevolg hiervan is in 
deze jaarrekening afgezien van opname van een voorziening of bestemmingsreserve.
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2. Toelichting balans 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In de hoofdstukken 2 en 3 is een toelichting opgenomen op de cijfers uit de balans en de 
exploitatierekening. De cijfers zijn opgesteld met inachtneming van de richtlijnen uit het Besluit 
Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (BCRRP), de daarna verschenen circulaires, de 
(aanvulling) inhoudelijke aanwijzing (KNP) en de door de accountant ontworpen aanvullende 
richtlijnen (in overleg met het ministerie). In deze jaarrekening wordt de realisatie 2012 vergeleken met 
de korpsbegroting 2012 en de realisatie 2011. 
In de jaarrekening zijn de diverse bovenregionale voorzieningen van het korps integraal opgenomen. 
Dit betreft de Bovenregionale Recherche (BR), het Grensoverschrijdend Observatieteam (GROT), de 
Parketpolitie en de Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid (AOE). Voor deze bovenregionale 
voorzieningen zijn geen aparte jaarrekeningen opgesteld, want zij vormen geen aparte juridische 
entiteit. De medewerkers zijn in dienst van het korps en de activa zijn eigendom van het korps. In de 
bijlagen is een aparte verantwoording van de genoemde onderdelen opgenomen. 
 
Waarderingsgrondslagen  
Voor de waardering van de verschillende soorten activa, passiva, baten en lasten gelden de volgende 
grondslagen: 
 Activa en passiva zijn gewaardeerd, voor zover niet anders vermeld, tegen de verkrijging- en / of 

vervaardigingprijzen. 
 De gebouwen van voor 1994 (regiovorming) zijn gewaardeerd tegen de inbrengwaarde. 
 De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs. 
 De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. 
 De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 Activering vindt plaats voor investeringen die per stuk een bedrag van 5.000 euro te boven gaan 

en een levensduur langer dan één jaar hebben. Er wordt geen rekening gehouden met een 
restwaarde. Voor investeringen in software geldt een activeringsgrens van 25.000 euro. 

 De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de in de comptabele regelgeving voorgeschreven 

afschrijvingstermijnen. 
Afschrijvingstermijnen

Grond geen

Gebouwen

   panden 35 jaar

   installaties 15 - 20 jaar

   inrichting / meubilair 10 jaar

   beveiliging 3 - 6 jaar

Voertuigen 3 - 10 jaar

Vaartuigen 10 - 20 jaar

ICT

   verbindingsapparatuur 5 - 10 jaar

   hard- en software 3 - 5 jaar

   netwerk 5 - 10 jaar

Operationele apparatuur 5 - 10 jaar  
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2.2 Balans per 31 december 2011 na verwerking van het resultaat 
 
De balans is opgemaakt na verwerking van het resultaat 2012 zoals voorgesteld in paragraaf 1.3. 
De balans is het geconsolideerde resultaat van alle korpsonderdelen inclusief de bovenregionale 
voorzieningen. 
 
Bedragen x € 1.000 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

Activa 2012 2011 Passiva 2012 2011

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa 209.018             201.045             Algemene reserve 82.610               100.514             

Financiële vaste activa 1.122                 1.122                 Bestemmingsreserve 17.587               7.721                 

210.140             202.167             100.197             108.235             

Voorzieningen 11.530               13.299               

Langlopende schulden 34.532               39.466               

Vlottende activa Kortlopende schulden

Voorraden 818                    777                    Openstaande rijksbijdragen 11.428               11.325               

Vorderingen 1.306                 2.177                 Crediteuren 12.106               15.388               

Overlopende activa 1.096                 2.185                 Overlopende passiva 60.123               54.576               

Liquide middelen 16.557               34.983               
19.777               40.122               83.657               81.289               

Totaal activa 229.917             242.289             229.917             242.289              
 
2.3 Toelichting op de balans 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
In de bijlage ‘Materiële vaste activa’ is een nadere specificatie van de materiële vaste activa 
opgenomen. 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Verloop activa 2012 2012 2011

Boekwaarde inclusief onderhanden werk 1-1 204.054             201.045             199.840             

Investeringen inclusief onderhanden werk 44.467               27.037               22.650               

Boekwaarde desinvesteringen -                        198-                    2.196-                 

Afschrijvingen 19.113-               18.867-               19.249-               

Boekwaarde inclusief onderhanden werk 31-12 229.408             209.018             201.045              
 
De investeringen zijn 17,4 mln. achtergebleven ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name 
veroorzaakt door: 

 Minder investeringen in huisvesting door verschuiving in de bouwprojecten. De nadere toelichting 
staat beschreven in paragraaf 1.2.1. pagina 42. 

 Uitstel landelijke aanbesteding nieuwe dienstwapen (1,6 mln.). 
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Financiële vaste activa 
De 26 korpsen dragen bij aan de financiering van VtsPN. Conform voorgaand jaar wordt het financieel 
vast actief VtsPN op verkrijgingprijs gewaardeerd. 
 
Vlottende activa 
Bedragen x € 1.000 Ultimo Ultimo

Vlottende activa 2012 2011

Voorraden 818                    777                    

Vorderingen 1.306                 2.177                 

Overlopende activa 1.096                 2.185                 

Liquide middelen 16.557               34.983               

Boekwaarde inclusief onderhanden werk 31-12 19.777               40.122                
 
Voorraden 
Dit betreft de voorraden uitrustingsstukken, munitie en onderdelen garage. De financiële omvang van 
de voorraden is relatief gering en het saldo is in lijn met vorig jaar. 
 
Vorderingen  
Dit betreft de vorderingen op debiteuren. De detacheringen voor de vorming van de Nationale Politie 
worden enerzijds niet meer doorbelast (geschiedt om niet), anderzijds zijn ze tijdig afgewikkeld. 
  
Overlopende activa  
De overlopende activa waren eind 2012 lager dan ultimo 2011. Het lagere saldo is veroorzaakt 
doordat er minder vooruitbetaalde bedragen zijn verricht, omdat het nieuwe boekjaar in 2013 eerder is 
geopend dan in 2012.  
 
Liquide middelen 
De afname van de liquide middelen met 18,4 mln. wordt grotendeels veroorzaakt door het negatieve 
resultaat.  
 
Voor een analyse van de herkomst en bestedingen van de liquide middelen en een vergelijking met de 
begroting 2012 wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht in paragraaf 4.1. 
 
Eigen vermogen 
Bedragen x € 1.000 Ultimo Onttrekking Dotatie Ultimo

Eigen vermogen 2011 2012 2012 2012

Algemene reserve 100.514             17.904               -                        82.610               

Bestemmingsreserve

         Reserve Veilingwegcomplex 7.721                 5.053                 -                        2.668                 

         Reserve ICT -                        -                        14.919               14.919               

Totaal bestemmingsreserve 7.721                 5.053                 14.919               17.587               

Eigen vermogen 108.235             22.957               14.919               100.197              
 
Algemene reserve 
De algemene reserve dient voor het opvangen van incidentele tekorten en bedrijfsrisico’s en voor de 
financiering van de materiële vaste activa en het netto werkkapitaal. Het resultaat na vrijval van de 
bestemmingsreserves van 17,9 mln. negatief is verwerkt in de kolom ‘Onttrekking 2012’.  
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Bestemmingsreserves 
Reserve Veilingwegcomplex 
Dit betreft een reserve ter dekking van de ontwikkel- en implementatiekosten van het 
Veilingwegcomplex (HVC). In 2012 zijn de exploitatielasten van HVC van 5,1 mln. onttrokken aan 
deze bestemmingsreserve. 
 
Reserve ICT 
Op voorschrift van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eind 2012 een bestemmingsreserve ICT 
gevormd ad 14,9 mln. 
 
Voorzieningen 
Bedragen x € 1.000 Ultimo Dotatie Onttrekking Vrijval Ultimo

Voorzieningen 2011 2012 2012 2012 2012

Voorziening groot onderhoud 3.872                 908                    1.233                 -                        3.547                 

Voorziening wachtgeld / WW 1.610                 556                    906                    -                        1.260                 

Voorziening ambtsjubilea 6.669                 700                    646                    -                        6.723                 

Voorziening C&C 1.148                 -                        887                    261-                    -                        

Totaal voorzieningen 13.299               2.164                 3.673                 261-                    11.530                
 
Voorziening groot onderhoud  
De voorziening groot onderhoud bestaat uit twee onderdelen. 
Het eerste onderdeel betreft een voorziening voor Wet en Regelgeving. Hieronder vallen de kosten 
die voortvloeien uit milieumaatregelen, Arbomaatregelen (legionellabestrijding, verbetering 
binnenklimaat en dergelijke) en verscherping van brandveiligheidseisen (naar aanleiding van de 
Schipholbrand). De werkelijke kosten (0,2 mln.) zijn direct ten laste van de voorziening gebracht. 
Vervolgens is eind 2012 bepaald wat de benodigde omvang van de voorziening moet zijn. Dit 
resulteerde in een nieuwe stand van de voorziening van 0,5 mln. 
Het tweede onderdeel is gevormd voor kostenegalisatie van het geplande groot onderhoud voor de 
komende vijf jaar. De geschatte gemiddelde jaarlast komt op 3,0 mln.  
 
Voorziening wachtgeld / WW 
Deze voorziening heeft betrekking op voormalig werknemers die recht hebben op een wachtgeld- of 
WW-uitkering. Ter bepaling van de hoogte van de voorziening is uitgegaan van het aantal 
wachtgelders (2) en WW’ers (22) per balansdatum. De voorziening is nominaal berekend op basis van 
leeftijd, diensttijd en het laatst verdiende salaris. 
Het aantal deelnemers aan de WW-regeling kan variëren. De wachtgeldregeling is een aflopende 
regeling, zodat het aantal deelnemers niet kan stijgen. Hierdoor is de voorziening ultimo 2012 lager 
dan eind 2011. 
 
Voorziening ambtsjubilea  
De voorziening voor ambtsjubilea is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verplicht gesteld. 
Conform de richtlijn is de voorziening berekend op basis van de werknemersgegevens van 2011.  
 
Voorziening Concentratie & Consolidatie (C&C)  
Het doel van het programma Consolidatie & Concentratie was om met VtsPN, voor de korpsen 
Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid te komen tot een technische infrastructuur volgens de 
standaard van Politie Nederland. De gemaakte kosten bestaan uit eenmalige projectkosten voor het 
saneren van applicaties, het migreren van bestaande applicaties naar het landelijke domein en het 
vervroegd desinvesteren dan wel upgraden van randapparatuur. De voorziening diende ter egalisatie 
van de kosten over de looptijd van het project (2008-2012). 
In 2012 zijn de laatste restpunten van dit programma uitgevoerd en is het beoogde eindresultaat, een 
geconsolideerde ICT-omgeving, opgeleverd.  
Uiteindelijk is een aantal grote consolidaties (zoals BVH) nog niet uitgevoerd omdat die onder de 
verantwoordelijkheid kwamen van het ICT-aanvalsprogramma van de landelijke CIO. Het 
aanvalsprogramma beschikt over een landelijk budget waaruit deze kosten gedekt kunnen worden. 



Korpsjaarrekening 2012 Politie Rotterdam-Rijnmond 
 

17 

De kosten in 2012 bedragen 0,9 mln. Het resterende deel van de voorziening ad 0,3 mln. is 
vrijgevallen in de exploitatie waarna de voorziening is opgeheven. 
 
Langlopende schulden  
In 2011 is 49,3 mln. van het eigen vermogen afgeroomd en geconverteerd in een langlopende lening. 
Deze lening is verstrekt door het Ministerie van Financiën en heeft een looptijd van 1 december 2011 
tot en met 15 december 2020. De lening wordt in 10 jaar in gelijke delen van 4,9 mln. afgelost. De 
aflossing 2012 is opgenomen onder de kortlopende schulden. Het rentepercentage bedraagt 3,27%, 
de rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening. 
 
Kortlopende schulden  
Bedragen x € 1.000 Ultimo Ultimo

Kortlopende schulden 2012 2011

Openstaande rijksbijdragen 11.428               11.325               

Crediteuren 12.106               15.388               

Overlopende passiva 60.123               54.576               

Totaal kortlopende schulden 83.657               81.290                
 
Openstaande rijksbijdragen  
De openstaande rijksbijdragen zijn de per balansdatum al ontvangen, maar nog niet verantwoorde 
bijdragen van het Rijk. De openstaande rijksbijdragen zijn gespecificeerd en toegelicht in de bijlage 
‘Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen’. De stijging van de openstaande 
rijksbijdragen met 0,1 mln. ten opzichte van 2011 wordt met name veroorzaakt door:  
 Een stijging van de niet bestede algemene bijdragen (4,1 mln.). Oorzaak hiervan is dat de dekking 

van de CAO-maatregel (ingaande per 1 januari 2012) voor de compensatie voor ‘Onvermijdelijk 
Verzwarende Werkomstandigheden’ conform de richtlijnen van het ministerie niet is besteed 
(reden hiervan is dat de gerelateerde uitgaven eerst in 2013 worden gedaan). 

 Een daling van de niet bestede bijzondere bijdragen (-2,2 mln.). Reden hiervan is het feit dat in 
2011 nog diverse bijzondere bijdragen open stonden, deze zijn in 2012 afgerekend met 
uitzondering van de forensisch assistenten. Eind 2012 stond laatstgenoemde bijdrage nog voor 
2,0 mln. open.  

 Er is een daling van de niet bestede subsidiegelden doordat in 2012 meer subsidies zijn besteed 
dan ontvangen. Ook zijn er nog subsidies waarvoor de bijdrage nog ontvangen moet worden. 
Bovendien heeft restitutie plaatsgevonden van de afgesloten subsidies (-1,8 mln.).  

 
Crediteuren 
De daling van het crediteurensaldo ad 3,2 mln. is mede veroorzaakt door de afrekening van de 
intercompanyleveringen per ultimo 2012. Dit is een landelijke richtlijn in het kader van de vorming van 
de Nationale Politie.  
Ook de invoer (halverwege 2012) van het automatisch aanmanen van budgethouders en 
prestatiecontroleurs leidde tot een daling van het crediteurensaldo. Hierdoor is het betalingsproces 
versneld en worden de facturen gemiddeld binnen 35 dagen betaald.  
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva zijn eind 2012 5,5 mln. hoger dan ultimo 2011. De verhoging is met name 
veroorzaakt door de volgende kostenstijgingen:  
 Hogere reservering voor het verlofstuwmeer (1,0 mln.) Deze toename is zowel veroorzaakt door 

een gestegen uurloon en een toename van het aantal uren.  
 Hogere afdrachten loonbelasting (2,3 mln.).  
 Verhogen van de verplichting LFNP (1,1 mln.). Conform de landelijke richtlijnen is in 2012 0,35% 

van de loonsom gereserveerd.  
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In de vooruitbetaalde bedragen zijn aan het APG betaalde bedragen voor inkoop Max opgenomen van  
102.000 euro. De uitgaven komen ten laste van het ministerie. De juistheid en rechtmatigheid worden 
door het ministerie vastgesteld. 
 
2.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
Het korps is de volgende financiële verplichtingen aangegaan die niet op de balans staan:  
 huur huisvesting: 3,3 mln. per jaar, de contracten hebben veelal een looptijd van vijf jaar; 
 landelijk salarissysteem: 0,3 mln. per jaar; 
 schoonmaak: 2,6 mln. per jaar tot april 2012, in april 2012 is het contract opgevolgd door een 

nieuw contract welke tot 1 april 2014 loopt en verlengd kan worden (2 maal 1 jaar); 
 kopieerapparatuur: 0,7 mln. per jaar tot februari 2015; 
 glasbewassing: 0,2 mln.; in april 2012 is het contract opgevolgd door een nieuw contract welke tot 

1 april 2014 loopt en verlengd kan worden (2 maal 1 jaar); 
 catering: 1,4 mln. per jaar, per 1 januari 2013 is een nieuw contract voor 1 jaar afgesloten; 
 onderhoud gebouwenbeveiliging: 1,5 mln. per jaar tot en met 2013; 
 afvalinzameling: 0,2 mln. per jaar tot 2015. 
 
Samenwerkingsverbanden  
Veiligheidsregio 
Het korps heeft een samenwerkingsverband met de brandweer en de ambulancedienst in de 
Gemeenschappelijke Meldkamer van de Veiligheidsregio (GMK-VRR). De exploitatielasten en 
investeringen van dit samenwerkingsverband worden via verdeelsleutels aan de betrokken 
organisaties doorbelast. De omvang van de exploitatiebegroting van GMK-VRR bedraagt circa 11 mln.  
 
Voorziening tot samenwerking Politie Nederland 
Het korps neemt deel aan de landelijke Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN). De 
omvang van de exploitatiebegroting van VtsPN bedraagt circa 485 mln. 
In de jaarrekening van het korps is VtsPN tegen verkrijgingprijs opgenomen onder de financiële vaste 
activa. Zie ook 2.3 Toelichting op de balans, de paragraaf omtrent financiële vaste activa. 
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3. Toelichting exploitatie 
 
3.1 Exploitatierekening 2012 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2012, de korpsbegroting 2012 
en de realisatie 2011 toegelicht.  
 
In onderstaande tabel is de exploitatierekening 2012 opgenomen. Het exploitatieresultaat is het 
geconsolideerde resultaat van alle korpsonderdelen inclusief de bovenregionale voorzieningen. 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Exploitatierekening 2012 2012 2011

Bijdragen 472.019             460.533             480.219             

Totaal bijdragen 472.019             460.533             480.219             

Totaal netto personele kosten 345.555-             350.752-             337.438-             

Totaal netto materiële kosten 114.774-             119.085-             117.999-             

Totaal exploitatiekosten 460.329-             469.836-             455.437-             

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 11.689               9.303-                 24.782               

Buitengewone baten -                        1.266                 -                        

Buitengewone last - reservering ICT 14.919-               

Buitengewone last - besparing regeerakkoord 3.978                 -                        -                        

Buitengewone last - overig -                        -                        
Exploitatieresultaat 748                    8.038-                 24.782               

Vrijval bestemmingsreserve 3.000                 5.053                 2.411                 

Dotatie bestemmingsresere ICT -                        14.919-               -                        

Resultaat na bestemmingsreserves 3.748                 17.904-               27.194                
 
Het exploitatieresultaat bedraagt 8,0 mln. negatief. Na vrijval van de bestemmingsreserve Veilingweg 
en de vorming van een bestemmingsreserve ICT bedraagt het resultaat na bestemmingsreserves 
17,9 mln. negatief. In paragraaf 1.3 wordt voorgesteld dit resultaat te onttrekken aan de algemene 
reserve. 
 
3.2 Bijdragen 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Bijdragen 2012 2012 2011

Algemene rijksbijdragen 400.896             387.319             389.054             

Bijzondere rijksbijdragen 67.640               67.980               85.238               

Overige 3.483                 5.234                 5.927                 

Totaal bijdragen 472.019             460.533             480.219              
 
De realisatie 2012 is gebaseerd op de uitvoeringscirculaire 2012 (kenmerk 2012-33080) en de 
decembercirculaire 2012 (kenmerk 2012-286757). 
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De totale bijdrage is 11,5 mln. lager dan begroot en 19,7 mln. lager dan in 2011.  
 
De gerealiseerde Algemene Bijdrage ligt in lijn met de realisatie 2011 (-1,7 mln.), maar is fors lager 
dan de begroting (-13,6 mln.). Deze daling wordt voornamelijk verklaard door:  
 Verlaging artikel 3-bijdrage ten behoeve van boventallige sterkte (-10,8 mln.). 
 Inhouding aandeel departementale problematiek (-3,7 mln.).  
 Inkomensafhankelijke bijdrage (+1,0 mln.). 
 
De gerealiseerde Bijzondere Bijdrage ligt in lijn met de begroting (+0,3 mln.). Het verschil wordt 
verklaard door de vrijval en definitieve vaststelling van diverse rijksbijdragen 2011: PVOV (+1,7 mln.), 
forensisch assistenten (-1,3 mln.), aspiranten (-0,8 mln.) en wijkagenten (+2,3 mln.) en de vrijval van 
een aantal subsidieprojecten (-1,7 mln.).  
 
Ten opzichte van de realisatie 2011 is een forse daling zichtbaar (-17,3 mln.). De grootste mutaties 
zijn:  
 Vervallen van bijdrage voor PVOV (-4,6 mln.). 
 Daling van de artikel 3-bijdrage uit het onderhandelingsakkoord (-4,5 mln.). 
 Wegvallen van diverse intensiveringgelden: vergrijzing (-3,9 mln.), forensisch assistenten (-2,8 

mln.) en wijkagenten (-1,8 mln.).  
 
De stijging van de Overige Bijdragen ten opzichte van de begroting en de daling ten opzichte van de 
realisatie 2011 (-0,7 mln.), is in het geheel toe te wijzen aan diverse subsidiegelden die in 2012 zijn 
besteed. 
 
Voor een nadere specificatie en toelichting van de rijksbijdragen wordt verwezen naar de Staat van 
overdrachten en Besteding van rijksbijdragen in de bijlagen. 
 
3.3 Personele lasten 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Personele kosten 2012 2012 2011

Salariskosten 319.978             326.484             319.589             

Bijkomende personeelskosten 10.048               10.299               9.958                 

Personeel derden 8.000                 8.501                 5.914                 

Opleiding en vorming 9.000                 9.178                 7.807                 

Personele opbrengsten 1.471-                 3.711-                 5.831-                 

Totaal personele kosten 345.555             350.752             337.438              
 
De totale netto personele lasten zijn per saldo 5,2 mln. hoger dan begroot en 13,3 mln. hoger dan in 
2011. Dit komt vooral door hogere salariskosten. 
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Salariskosten 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Salariskosten 2012 2012 2012

Salariskosten regulier personeel 307.516             315.003             308.413             

Salariskosten aspiranten 11.024               9.619                 10.204               

Salariskosten vrijwillige politie 240                    407                    312                    

Salariskosten voormalig personeel 500                    756                    690                    

Dotatie / vrijval voorziening ambtsjubilea 698                    700                    29-                      

Totaal personele kosten 319.978             326.484             319.588              
 
De salariskosten van regulier personeel en aspiranten zijn 6,1 mln. hoger dan begroot. Dit verschil 
wordt veroorzaakt door een positief hoeveelheidverschil op regulier personeel (-3,2 mln.), een positief 
hoeveelheidverschil op aspiranten (-0,9 mln.), een negatief prijsverschil op regulier personeel (10,7 
mln.) en een positief prijsverschil op aspiranten (-0,5 mln.). 
 
Hoeveelheidsverschil  

Begroting Jaarekening Jaarrekening

Bezetting in fte 2012 2012 2011

Primo 5.504                 5.419                 5.427                 

Ultimo 5.431                 5.399                 5.419                 

Gemiddeld aantal regulier personeel 5.468                 5.409                 5.423                 

Primo 299                    269                    336                    

Ultimo 319                    332                    269                    

Gemiddeld aantal aspiranten 309                    291                    265                     
 
De norm van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is 4923 fte OS per 31 december 2012. Hiervan 
heeft ons korps 4908 fte gerealiseerd. Het tekort bedraagt daarmee 15 fte, waar dit in het begin van 
het jaar nog 83 fte bedroeg.  
De reductie van het verschil tussen bezetting en norm kan verklaard worden uit het feit dat de 
werkelijke uitstroom OS veel lager was dan begroot.  
 
De norm van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is 827 fte NOS per 31 december 2012. Op dat 
moment ligt de sterkte van de NOS 5 fte lager. Oorzaak van de bezettingsdaling van de NOS is het 
feit dat de vacaturestop nog steeds van kracht is en alleen voor de invulling van cruciale functies een 
uitzondering wordt gemaakt. 
 
Voor regulier personeel resulteert dit in een positief hoeveelheidverschil van 3,2 mln. en voor 
aspiranten in een positief hoeveelheidverschil van 0,9 mln. 
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Prijsverschil 

Begroting Jaarekening Jaarrekening

Salariskosten per fte in €  1 2012 2012 2011

Gemiddelde loonsom regulier personeel 56.244               58.238               56.868               

Gemiddelde loonsom aspiranten 34.678               33.023               38.504                
 
Het negatieve prijsverschil voor regulier personeel bedraagt 10,7 mln. Het positieve prijsverschil voor 
aspiranten bedraagt 0,5 mln. 
 
Het prijsverschil voor regulier personeel wordt verklaard door de volgende verschillen in de loonsom:  
Pensioenpremie 2012     2,8 miljoen 
Pensioenpremie 2013     2,2 miljoen 
Bijdrage ziektekostenverzekering   2,6 miljoen 
Mutatie verlofstuwmeer     1,5 miljoen 
Overige posten      1,6 miljoen 
 
De gestegen pensioenpremies en de gestegen bijdrage ziektekostenverzekering betreffen de 
verhoging van de werkgeverspremies. De pensioenpremie 2013 is op voorschrift van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie verwerkt in de realisatie 2012. 
De mutatie van het verlofstuwmeer wordt enerzijds veroorzaakt door aanpassing van het 
voorgeschreven uurloon en anderzijds door stijging van het gemiddelde aantal verlofuren per fte. 
 
WOPT 
In het kader van de ‘Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens’ (WOPT) 
wordt gemeld dat de inkomens van de korpschef, de voormalig korpschef (per 1 oktober 2010 elders 
gedetacheerd) en de voormalig plaatsvervangend korpschef (vanaf 1 augustus 2011 elders 
gedetacheerd), boven het grensbedrag van 194.000 euro liggen. 
 
Bij de voormalig plaatsvervangend korpschef is sprake van stortingen in een voorziening levensloop 
ter toekomstige compensatie van landelijk gewijzigde pensioenafspraken. Deze stortingen tellen wel 
mee in de toetsing van het inkomen aan het normbedrag, maar worden niet uitbetaald bij het salaris. 
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat genoemde inkomens arbeidsvoorwaardenafspraken betreffen 
die bij aanstelling gemaakt zijn met de korpsbeheerder. Deze zijn getoetst en goedgekeurd door het 
departement en passen binnen het Beleidskader Politietop zoals dat met de minister is afgesproken. 
 
Bedragen in € 1 belastbaar pensioen- storting totaal

loon afdracht levensloop

Korpschef 166.211           45.277             211.487            

Extern gedetacheerde (voormalig korpschef) 165.103             46.413               211.516             

Extern gedetacheerde (voormalig plv. korpschef) 144.297             44.697               25.333               214.327             
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Inhuur derden 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Inhuur derden 2012 2012 2011

Gedetacheerden 269                    270                    268                    

Inhuur derden - ICT 3.000                 2.560                 1.837                 

Uitzendkrachten - overig 1.631                 3.235                 1.689                 

Arrestantenzorg / beveiliging 3.100                 2.436                 2.119                 

Totaal personele kosten 8.000                 8.501                 5.915                  
 
De begrote inhuur derden bestaat voor 6 mln. uit reguliere inhuur en 2 mln. inhuur in verband met 
frictie. In de realisatie is voor 2,5 mln. aan frictiekosten opgenomen. Dit is voornamelijk zichtbaar in de 
post uitzendkrachten. Dit betreft met name inhuur van extra ISO-personeel en inhuur van extra 
personeelsmanagementadviseurs. Zie hoofdstuk 1 voor een toelichting op de frictiekosten. 
De daling van de kosten voor inhuur van arrestantenzorg wordt verklaard door goede sturing en 
planning. 
 
Opleiding en vorming 
De kosten voor opleiding en vorming zijn 0,2 mln. hoger dan begroot en 1,4 mln. hoger dan in 2011. 
De stijging ten opzichte van 2011 wordt gedeeltelijk verklaard doordat munitie in 2011 onder 
geweldmiddelen en uitrusting werd geboekt en in 2012 onder opleiding en vorming.    
 
Personele opbrengsten 
De personele opbrengsten zijn 2,2 mln. hoger dan begroot. Uit oogpunt van voorzichtigheid waren 
alleen de detacheringen begroot, waarvan zeker was dat ze in 2012 doorliepen. Veel contracten die 
ultimo 2011 verliepen, werden in 2012 voortgezet zodat de realisatie hoger werd dan begroot. 
De realisatie 2012 is lager dan die van 2011. Dit wordt veroorzaakt doordat vergoedingen voor 
medewerkers die langdurig ziek zijn (in 2011 2,3 mln.) met ingang van 2012 in mindering zijn gebracht 
op de post salarissen. 
 
3.4 Materiële lasten 
 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Materiële kosten 2012 2012 2011

Netto kosten

Huisvesting 29.899               30.751               34.679               

Vervoer 14.518               14.813               14.294               

Verbindingen en automatisering 45.976               47.441               44.647               

Geweldmiddelen en uitrusting 3.920                 3.626                 4.893                 

Operationeel 8.151                 8.474                 8.426                 

Beheer en overig 11.068               12.716               11.521               

Rente 1.242                 1.265                 459-                    

Totaal materiële kosten kosten 114.774             119.085             117.999              
 
De totale netto materiële lasten zijn 4,3 mln. hoger dan begroot en 1,1 mln. hoger dan in 2011. 
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Huisvesting 
De huisvestingskosten stegen ten opzichte van de begroting met 0,9 mln. Dit wordt vooral verklaard 
door: 
 Voor het project HVC werden meer kosten gemaakt dan begroot (dit wordt gedekt door een 

onttrekking aan de bestemmingsreserve), terwijl andere projecten doorschoven in de tijd. Per 
saldo zijn de kosten voor verbouwing en inrichting 0,7 mln. meer dan begroot. 

 Hogere kosten voor onderhoud en schoonmaak van 0,2 mln.  
 
Ten opzichte van 2011 zijn de huisvestingskosten met 3,9 mln. gedaald. Belangrijkste oorzaken zijn 
de hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud in 2011 (3 mln.) en de eenmalige 
inhaalafschrijving op Zuidplein van 1,5 mln. in 2011. 
 
Vervoer 
De vervoerskosten ad 14,8 mln. zijn in lijn met de begroting (14,5 mln.). De lichte stijging ad 0,5 mln. 
ten opzichte van de realisatie 2011 wordt voornamelijk verklaard door de hogere onderhoudskosten. 
Dit is deels veroorzaakt door  het uitbesteden van onderhoud in verband met de verhuizing en 
verbouwing van de garage. Andere oorzaak is de vertraagde uitlevering van nieuwe voertuigen, 
waardoor extra onderhoudskosten zijn gemaakt om de bestaande voertuigen in goede conditie te 
houden.   
 
Verbindingen en automatisering  
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Kosten verbindingen en automatisering 2012 2012 2011

Bijdrage vtsPN centraal 30.397               33.747               26.730               

Bijdrage vtsPN totaal 30.397               33.747               26.730               

Bijdrage veiligheidsregio 3.300                 3.218                 3.365                 

Landelijke exploitatiekosten C200 4.891                 4.891                 5.013                 

Bijdrage veiligheidsregio 8.191                 8.109                 8.379                 

Totale bijdragen ICT organisaties 38.588               41.856               35.109               

Eigen kosten korps 7.388                 5.585                 9.538                 

Totaal verbindingen en automatisering 45.976               47.441               44.647                
 
De kosten voor verbindingen en automatisering zijn ten opzichte van de begroting met 1,5 mln. 
gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van BlackBerry's en Lara-
randapparatuur, welke in de begroting niet in deze omvang waren begroot. 
Ten opzichte van 2011 zijn de kosten met 2,8 mln. gestegen. Daarbinnen zijn kosten zoals telecom, 
die voorheen onder eigen kosten korps werden verantwoord, nu onder de bijdrage van VtsPN 
geboekt. Binnen de eigen kosten van het korps zijn de kosten voor inhuur van personeel hoger dan in 
2011 ter compensatie van uitgeleend personeel aan de landelijke projectorganisatie van de Nationale 
Politie. 
 
Geweldsmiddelen en uitrusting  
De kosten voor geweldsmiddelen en uitrusting zijn 0,3 mln. lager dan begroot door een lagere 
uitputting van het toegekende kledingbudget. De realisatie is 1,3 mln. lager dan in 2011 door de 
aanschaf dat jaar van tactische vesten en zwaardere beplating. Ook werd munitie in 2011 onder 
geweldmiddelen en uitrusting verantwoord en in 2012 onder opleiding en vorming.  
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Operationeel 
De operationele kosten (8,5 mln.) liggen in lijn met de begroting (8,2 mln.) en de realisatie van 2011 
(8,4 mln.).  
 
Beheer en overig 
De kosten voor beheer en overig waren in 2012 1,6 mln. hoger dan begroot en 1,2 mln. meer dan in 
2011. De belangrijkste overschrijdingen ten opzichte van de begroting zijn: 
 Externe deskundigheid in verband met gesubsidieerde projecten (0,7 mln.). 
 Representatie- en vergaderkosten (0,5 mln.). 
 Huur multifunctionals (0,2 mln.). 
 
De gestegen inhuur van externe deskundigheid en de toegenomen huur van multifunctionals verklaren 
tevens de stijging van de realisatie 2012 ten opzichte van de realisatie 2011. 
 
Rente 
De totale rentelasten ad 1,2 mln. zijn conform de begroting. In 2011 werd een rentebate van 0,5 mln. 
gerealiseerd. Voornaamste reden is de hogere rentelast in verband met de vermogensconversie 
welke eind 2011 plaatsvond.  
 
Voor de treasuryactiviteiten wordt verwezen naar paragraaf 4.2. 
 
3.5 Buitengewone baten en lasten  
 
Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarekening Jaarrekening

Buitengewone baten en lasten 2012 2012 2011

Buitengewone baten -                        1.266                 -                        

Buitengewone last - reservering ICT 14.919-               -                        -                        

Buitengewone last - besparing regeerakkoord 3.978                 -                        -                        

Totaal buitengewone baten en lasten 10.941-               1.266                 -                         
 
De buitengewone last uit hoofde van de reservering ICT ad 14,9 mln. die in de begroting was 
opgenomen, is op voorschrift van het Ministerie van Veiligheid en Justitie anders verwerkt in de 
realisatie, namelijk als dotatie aan een bestemmingsreserve. 
In de begroting is rekening gehouden met een te behalen besparing uit het regeerakkoord ad 4,0 mln. 
Deze besparing is niet gerealiseerd. 
In 2012 heeft het korps een eenmalige BTW-teruggave ontvangen van 1,3 mln. welke betrekking heeft 
op oude jaren. 
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4. Kasstroomoverzicht en toelichting 
 
4.1 Kasstroomoverzicht 
Het onderstaande kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontvangst en besteding van geldmiddelen in 
vergelijking met de begroting 2012 en de realisatie 2011. 
 
Bedragen x € 1.000 begroting jaarrekening verschil jaarrekening
Kasstroomoverzicht 2012 2012 2012 2011

Beginstand liquide middelen 19.483               34.983               15.500               9.893                 

Eindstand liquide middelen 14.874-               16.557               31.431               34.983               

Verschil 34.357-               18.425-               15.931               25.090               

Verklaringen

Operationele activiteiten

Exploitatieresultaat boekjaar 748                    8.038-                 8.786-                 24.782               

Afschrijvingen vaste activa 19.113               18.867               246-                    19.249               

Mutatie voorzieningen 182                    1.769-                 1.951-                 267                    

Overige mutaties eigen vermogen -                        -                        -                        -                        

Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen) 5.000-                 4.287                 9.287                 6.178                 

Kasstroom operationele activiteiten 15.043               13.347               1.696-                 50.476               

Investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 44.467               27.037               17.430-               22.650               

Desinvesteringen materiële vaste activa -                        198                    198                    2.196                 

Investeringen financiële vaste activa -                        -                        -                        

Desinvesteringen financiële vaste activa -                        -                        -                        

Kasstroom investeringsactiviteiten 44.467-               26.839-               17.628               20.454-               

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten langlopende schulden -                        -                        -                        49.332-               

Aflossingen langlopende schulden 4.933-                 4.933-                 -                        4.933-                 

Vermogensconversie -                        -                        -                        49.332               

Kasstroom financieringsactiviteiten 4.933-                 4.933-                 -                        4.933-                 

Totaal kasstroom 34.357-               18.425-               15.932               25.090                
 
Door het negatieve resultaat is er een negatieve kasstroom gegenereerd die heeft geleid tot een 
hogere eindstand van de liquide middelen. 
 
4.2 Treasuryactiviteiten 
De treasuryactiviteiten vloeien voort uit de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (BZK) inzake de Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden). Deze zijn 
gebaseerd op het Treasurystatuut dat eind 2000 door het Regionaal College is vastgesteld. 
 
Treasurybeheer 
Liquiditeitstekorten kunnen aangevuld worden met kortlopende leningen (rekening courantkrediet). Dit 
kan tot aan de kasgeldlimiet (47,5 mln.).  
 
Risicobeheer 
Het wegzetten van tijdelijke overschotten vindt plaats bij het Ministerie van Financiën, conform de in 
2005 ingevoerde maatregel van geïntegreerd middelenbeheer. 
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Treasuryrendement 
Het gemiddelde behaalde rendement op de bij het Ministerie van Financiën uitgezette gelden bedroeg 
0,23%. 
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5. Controleverklaring 
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Bijlagen 
 
 
Bestuurlijke modellen 
 Balans (na resultaatbestemming) 
 Exploitatierekening en resultaatbestemming 
 Kasstroomoverzicht 
 Personeelsinformatie 
 
 
Comptabele modellen 
 Baten- en lastencategorieën CRRP (kapstokmodel) 
 Materiële vaste activa 
 Financiële vaste activa 
 Voorzieningen 
 Treasury 
 Toelichting staat van overdrachten en besteding van rijksbijdragen 
 Staat van overdrachten en besteding van rijksbijdragen 
 
 
Toelichtende modellen 
 Sterkteontwikkeling regulier personeel 
 ICT 
 Bovenregionale voorzieningen 
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Bestuurlijke modellen 
Balans (na resultaatbestemming) 
 

ACTIVA Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

 
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 209.017           201.045           
Financiële vaste activa 1.122               1.122               
Totaal vaste activa 210.139          202.167          

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa 3.220               5.139               
Liquide middelen 16.557             34.983             
Totaal vlottende activa 19.777            40.122            

TOTAAL ACTIVA 229.916           242.289           

PASSIVA Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 82.610             100.514           
Bestemmingsreserves 17.587             7.721               
Totaal eigen vermogen 100.197          108.235          

VOORZIENINGEN 11.530             13.299             

LANGLOPENDE SCHULDEN 34.532            39.466            

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden en overlopende passiva 83.657             81.289             
Rekening-courant krediet -                   -                   
Totaal kortlopende schulden 83.657            81.289            

TOTAAL PASSIVA 229.916          242.289          

Balans (na resultaatbestemming) Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000
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Bestuurlijke modellen 
Exploitatierekening en resultaatbestemming 
 

Begroting  
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

Bijdragen
Rijksbijdragen VenJ [DG Politie] 472.019           456.496           476.316           
Rijksbijdragen overige departementen -                   3.254               3.903               
Overige bijdragen [o.a.gemeenten] -                 783                 672                 
Totaal bijdragen 472.019         460.533          480.891          

Exploitatiekosten
Personeel 336.556           341.574           329.630           
Rente 1.242               1.265               (459)                 
Opleiding en vorming 9.000               9.178               8.308               
Huisvesting 29.899             30.751             34.679             
Vervoer 14.518             14.813             14.294             
Verbindingen en automatisering 45.976             47.441             44.647             
Geweldmiddelen en uitrusting 3.920               3.626               4.392               
Operationeel 8.151               8.474               8.426               
Beheer 11.068             12.716             12.192             

Totaal exploitatiekosten 460.330           469.838           456.109           

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 11.689             (9.303)              24.782             

Buitengewone lasten 10.941           -                  -                  
Buitengewone baten -                 1.266              -                  

Exploitatieresultaat 748                (8.038)             24.782            

Resultaatbestemming Begroting  
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

Toevoegingen bestemmingsreserves -                   14.919             -                   
Onttrekkingen bestemmingsreserves 3.000               5.053               2.412               
Saldo mutaties bestemmingsreserves (3.000)              9.866               (2.412)              
Toevoeging algemene reserve 3.748               -                   27.194             
Onttrekkingen algemene reserve -                   17.904             
Vermogensconversie -                   -                   
Saldo mutaties algemene reserve 3.748               (17.904)            27.194             
Bestemming Exploitatieresultaat 748                  (8.038)              24.782             

Exploitatierekening en resultaatbestemming Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000 
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Bestuurlijke modellen 
Kasstroomoverzicht 
 

Begroting  
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

Beginstand liquide middelen 19.483             34.983             9.893               

Operationele activiteiten
Exploitatieresultaat 748                  (8.038)              24.782             
Afschrijvingen vaste activa 19.113             18.867             19.249             
Mutatie voorzieningen 182                  (1.769)              267                  
Overige mutaties eigen vermogen -                   -                   -                   
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen) (5.000)              4.287               11.118             
Kasstroom operationele activiteiten 15.043             13.347             55.416             

Investeringsactiviteiten
Investeringen materiele vaste activa 44.467             27.037             22.650             
Desinvesteringen materiele vaste activa -                   198                  2.196               
Investeringen financiele vaste activa -                   -                   -                   
Desinvesteringen financiele vaste activa -                   -                   -                   
Kasstroom investeringsactiviteiten (44.467)            (26.839)            (20.454)            

Financieringsactiviteiten
Ontvangsten langlopende schulden -                   -                   -                   
Aflossingen langlopende schulden 4.933               4.933               9.872               
Vermogensconversie -                   -                   -                   
Kasstroom financieringsactiviteiten (4.933)              (4.933)              (9.872)              

Totaal kasstroom (34.357)            (18.425)            25.090             

Eindstand liquide middelen (14.874)            16.557             34.983             

Kasstroomoverzicht Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000
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Bestuurlijke modellen 
Personeelsinformatie 
 

Begroting    
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

Sterkte aanvang boekjaar 4.677               4.571                4.600                
Instroom aspiranten vanuit opleiding 108                    87                      180                    
Instroom [executief] 10                      
Instroom [ath] 36                      
Uitstroom [voorzienbaar] 80                      
Uitstroom [onvoorzien] 147                    
Sterkte einde boekjaar 4.604                 4.577                 4.571                 

Aspiranten aanvang boekjaar 299                  269                   336                   
Instroom in opleiding 147                    168                    134                    
Uitval 25                      18                      21                      
Uitstroom uit opleiding 102                    87                      180                    
Aspiranten einde boekjaar 319                  332                   269                   
Aantal aspiranten einde boekjaar met salariskorting -                           -                           -                           

Beginstand 4.976                 4.840                 4.936                 
Eindstand 4.923                 4.909                 4.840                 
Gemiddelde OS 4.950                 4.875                 4.888                 

Sterkte aanvang boekjaar 827                  848                   828                   
Instroom 57                      12                      56                      
Uitstroom [voorzienbaar]
Uitstroom [onvoorzien]
Sterkte einde boekjaar 827                  822                   848                   

Operationele sterkte excl. aspiranten 4.641                 4.574                 4.586                
Aspiranten 309                    291                    303                   
Niet-operationele sterkte 827                    835                    838                   
Overall sterkte gemiddeld 5.777               5.700                5.727                

Personeelsinformatie Rotterdam Rijnmond

229                    

20                      

81                      

57                      

Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.

Operationele sterkte [exclusief aspiranten] in fte

Aspiranten in fte

Berekening gemiddelde operationele sterkte incl. aspiranten

Niet-operationele sterkte

Gemiddelde sterkte

36                      38                      
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Comptabele modellen 
Baten- en lastencategorieën CCRP (kapstokmodel) 1/6 

Begroting    
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

1  PERSONEELSLASTEN 338.027           345.285            333.134            

1.1 Salarissen huidig personeel 231.890           230.578            231.158            
1.11 Schaalsalaris 198.264             198.628             198.275             
1.12 Vakantie-uitkering 15.866               16.940               16.879               
1.18 Eindejaarsuitkering 15.772               15.836               15.670               
1.19 Functiehuis -                     1.104                 2.144                 
1.191 Overige [kortingen door lagere inzetbaarheid] 1.989                 (1.930)                (1.810)                
1.2 Toelagen huidig personeel 24.735             24.118              23.558              
1.20 Overwerkvergoeding 3.836                 4.459                 3.328                 
1.21 Operationele toelagen 10.707               10.723               10.546               
1.25 Levenslooptoelagen 9.212                 7.925                 8.759                 
1.29 Overige 980                    1.012                 925                    
1.3 Sociale lasten huidig personeel 62.408             69.925              61.574              
1.311 Premie OP/NP/ANW 29.456               34.843               29.800               
1.32 Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen 900                    321                    323                    
1.33 Overgangspremie VPL 3.731                 3.860                 3.588                 
1.331 Pseudo premie AFUP [afwikkeling] -                     -                     -                     
1.35 Bijdrage Zorgverzekeringswet 13.392               15.849               14.217               
1.37 Premie WAO/WIA 12.480               12.271               11.244               
1.39 Overige�(UFO / wg-bijdr.kinderopvang / pseudo WW) 2.449                 2.781                 2.401                 
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel 9.556               10.499              10.179              
1.41 Reiskosten woon- werkverkeer 5.201                 5.478                 5.030                 
1.42 Kosten bedrijfsgeneeskunde 1.395                 1.767                 1.616                 
1.44 Kosten dienstongevallen 1.125                 1.147                 1.223                 
1.45 Algemene kostenvergoeding -                     -                     -                     
1.49 Overige 1.835                 2.108                 2.310                 

1.5 Vrijwillige politie 240                  407                   312                   

3.0 Personeel van derden 8.000               8.501                5.914                
3.02 Uitzendkrachten 800                    2.455                 1.237                 
3.03 WSW ‘ers 35                      37                      61                      
3.04 Beveiligingsbedrijven 3.865                 2.436                 2.119                 
3.05 ICT-personeel 3.000                 2.560                 1.837                 
3.09 Overige inhuur personeel van derden 300                    744                    660                    
4.2.1 Inhuur personeel Vts Politie Nederland -                     -                     -                     
4.2.2 Inhuur personeel Regio korpsen -                     206                    -                     
4.2.3 Inhuur personeel KLPD -                     62                      -                     
4.2.4 Inhuur personeel PA -                     2                        -                     
6. 0 Toevoeging aan voorzieningen 1.198               1.256                440                   
6.01 Toevoeging TOR -                     -                     -                     
6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO 500                    556                    469                    
6.03 Toevoeging voorziening dienstjubilea 698                    700                    (29)                     
6.04 Toevoeging overige personeelsvoorzieningen -                     -                     -                     

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel] Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

LASTEN 
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Comptabele modellen 
Baten- en lastencategorieën CCRP (kapstokmodel) 2/6 
 

Begroting    
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN 1.442               1.445                129                   
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin -                   -                    -                    
2.2 Rente leningen derden -                     -                     -                     
2.3 Rente lening MinFin -                     -                     -                     
2.4 Rente lening i.v.m. vermogensconversie 1.442                 1.445                 129                    
3 OPLEIDING EN VORMING 9.000                 9.178                 8.308                 
2.2.1 Afschrijvingen 29                      29                      29                      
2.2.2 Boekverlies activa -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen -                     -                     1                        
3.4 Overige zaken en diensten 8.471                 4.560                 7.777                 
3.4.1 Munitie / pepperspray -                     -                     -                     
4.2.1 Kosten Vts Politie Nederland 500                    841                    500                    
4.2.2 Kosten Regio korpsen -                     16                      -                     
4.2.3 Kosten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Kosten PA -                     3.733                 -                     
6.0 Toevoeging aan voorzieningen -                     -                     -                     
4 HUISVESTING 30.199             32.051              35.029              
2.2.1 Afschrijvingen 10.404               10.391               10.936               
2.2.2 Boekverlies activa -                     -                     1.769                 
3.1 Gas, licht en water 3.735                 3.240                 3.177                 
3.2 Huren, pachten en lease 3.200                 3.151                 3.408                 
3.3 Duurzame goederen 4.600                 7.035                 3.987                 
3.4 Overige zaken en diensten 1.375                 1.260                 1.426                 
3.4.1 Onderhoud 4.125                 3.184                 4.536                 
3.4.2 Schoonmaak 2.760                 2.882                 2.851                 
4.2.1 Kosten Vts Politie Nederland -                     -                     -                     
4.2.2 Kosten Regio korpsen -                     -                     -                     
4.2.3 Kosten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Kosten PA -                     -                     -                     
6.0 Toevoeging aan voorzieningen -                     908                    2.938                 
5 VERVOER 15.068             15.688              15.120              
2.2.1 Afschrijvingen 6.098                 6.092                 6.185                 
2.2.2 Boekverlies activa -                     70                      76                      
3.1 Brandstof 3.260                 3.281                 3.180                 
3.2 Huren en lease 300                    356                    389                    
3.3 Duurzame goederen 300                    559                    246                    
3.4 Overige zaken en diensten 1.685                 1.493                 1.836                 
3.4.1 Onderhoud 2.665                 3.047                 2.439                 
3.4.2 Schade 760                    790                    770                    
4.2.1 Kosten Vts Politie Nederland -                     -                     -                     
4.2.2 Kosten Regio korpsen -                     -                     -                     
4.2.3 Kosten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Kosten PA -                     -                     -                     
6.0 Toevoeging aan voorzieningen -                     -                     -                     
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING 45.976             47.855              44.744              
2.2.1 Afschrijvingen 1.358                 1.294                 1.193                 
2.2.2 Boekverlies activa -                     1                        14                      
3.2 Huren en lease 75                      1                        37                      
3.3 Duurzame goederen 1.360                 985                    2.848                 
3.4 Overige zaken en diensten 7.895                 6.054                 7.760                 
4.2.1 Kosten / Inhouding Vts Politie Nederland 30.397               33.747               26.730               
4.2.2 Kosten Regio korpsen -                     86                      -                     
4.2.3 Kosten KLPD -                     795                    -                     
4.2.4 Kosten PA -                     -                     -                     
4.2.5 Inhouding C2000 4.891                 4.891                 5.013                 
6.0 Toevoeging aan voorzieningen -                     -                     1.148                 

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel] Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

LASTEN 
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Comptabele modellen 
Baten- en lastencategorieën CCRP (kapstokmodel) 3/6 
 

Begroting    
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING 3.920               3.626                4.392                
2.2.1 Afschrijvingen 165                    1                        0                        
2.2.2 Boekverlies activa -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen 400                    835                    903                    
3.4 Overige zaken en diensten 230                    174                    183                    
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland 3.125                 2.614                 3.306                 
4.2.2 Kosten Regio korpsen -                     2                        -                     
4.2.3 Kosten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Kosten PA -                     -                     -                     
6.0 Toevoeging aan voorzieningen -                     -                     -                     
8 OPERATIONEEL 9.587               9.803                10.011              
2.2.1 Afschrijvingen 1.059                 1.060                 904                    
2.2.2 Boekverlies activa -                     4                        10                      
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen 570                    404                    1.334                 
3.4 Overige zaken en diensten 5.030                 5.183                 5.103                 
3.4.1 Reis- en verblijfkosten binnen- & buitenland 1.730                 1.561                 1.502                 
3.4.2 Arrestantenzorg 1.015                 952                    950                    
3.4.3 Meldkamerkosten vanuit samenwerking derden -                     -                     -                     
4.2.1 Kosten Vts Politie Nederland 184                    59                      208                    
4.2.2 Kosten Regio korpsen -                     268                    -                     
4.2.3 Kosten KLPD -                     307                    -                     
4.2.4 Kosten PA -                     6                        -                     
6.0 Toevoeging aan voorzieningen -                     -                     -                     
9 BEHEER 11.329             13.557              12.886              
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     1                        
2.2.2 Boekverlies activa -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease 650                    1.065                 830                    
3.3 Duurzame goederen 150                    65                      92                      
3.4 Overige zaken en diensten 3.165                 2.593                 3.143                 
3.4.1 Catering 1.880                 1.875                 1.835                 
3.4.2 Externe deskundigheid 2.100                 3.266                 2.475                 
3.4.3 Representatie en Vergaderkosten 2.420                 1.988                 1.695                 
4.2.1 Kosten Vts Politie Nederland 964                    1.846                 2.814                 
4.2.2 Kosten Regio korpsen -                     72                      -                     
4.2.3 Kosten KLPD -                     73                      -                     
4.2.4 Kosten PA -                     714                    -                     
6.0 Toevoeging aan voorzieningen -                     -                     -                     
TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING 464.548             478.488             463.754             

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel] Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

LASTEN 
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Comptabele modellen 
Baten- en lastencategorieën CCRP (kapstokmodel) 4/6 
 

Begroting    
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

1  PERSONEEL 1.471               3.711                3.504                

1.1 Salarissen huidig personeel -                   -                    -                    
1.19 Overige -                     -                     -                     
1.3 Sociale lasten huidig personeel -                   -                    -                    
1.39 Overige -                     -                     -                     
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel -                   -                    -                    
1.49 Overige -                     -                     -                    
3.0 Uitbesteed personeel 1.471               3.711                3.504                
3.05 Exogeen gefinancierden -                     -                     -                     
3.09 Overige personeel aan derden uitgeleend 1.471                 1.433                 3.504                 
4.2.1 Uitgeleend personeel aan Vts Politie Nederland -                     505                    -                     
4.2.2 Uitgeleend personeel aan Regio korpsen -                     137                    -                     
4.2.3 Uitgeleend personeel aan KLPD -                     1.084                 -                     
4.2.4 Uitgeleend personeel aan PA -                     553                    -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                   (0)                      0                       
6.01 Vrijval TOR -                   -                    -                    
6.02 Vrijval Wachtgeld, WW, WAO -                   (0)                      0                       
6.03 Vrijval voorziening dienstjubilea -                     -                     -                     
6.04 Vrijval overige personeelsvoorzieningen -                     -                     -                     
2 RENTE 200                  180                   588                   
2.11    Rente ontvangen van MinFin 200                  -                    -                    
2.12    Rente ontvangen van derden -                   180                   588                   
3 OPLEIDING EN VORMING -                   -                    -                    
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     -                     
2.2.2 Boekwinst activa -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen -                     -                     -                     
3.4 Overige zaken en diensten -                     -                     -                     
4.2.1 Baten Vts Politie Nederland -                     -                     -                     
4.2.2 Baten Regio Korpsen -                     -                     -                     
4.2.3 Baten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Baten PA -                     -                     -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                     -                     -                     
4 HUISVESTING 300                  1.300                350                   
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     -                     
2.2.2 Boekwinst activa -                     -                     -                     
3.1 Gas, licht en water -                     -                     -                     
3.2 Huren, pachten en lease 300                    67                      320                    
3.3 Duurzame goederen -                     -                     -                     
3.4 Overige zaken en diensten -                     64                      31                      
3.4.1 Onderhoud -                     -                     -                     
3.4.2 Schoonmaak -                     -                     -                     
4.2.1 Baten Vts Politie Nederland -                     1.169                 -                     
4.2.2 Baten Regio Korpsen -                     -                     -                     
4.2.3 Baten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Baten PA -                     -                     -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                     -                     -                     

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel] Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

Baten
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Comptabele modellen 
Baten- en lastencategorieën CCRP (kapstokmodel) 5/6 
 

Begroting    
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

5 VERVOER 550                  876                   826                   
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     -                     
2.2.2 Boekwinst activa 350                    618                    517                    
3.1 Brandstof -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen -                     -                     -                     
3.4 Overige zaken en diensten 200                    125                    188                    
3.4.1 Onderhoud -                     -                     -                     
3.4.2 Schade -                     130                    121                    
4.2.1 Baten Vts Politie Nederland -                     3                        -                     
4.2.2 Baten Regio Korpsen -                     -                     -                     
4.2.3 Baten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Baten PA -                     -                     -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                     -                     -                     
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING -                     414                    97                      
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     -                     
2.2.2 Boekwinst activa -                     19                      -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen -                     -                     31                      
3.4 Overige zaken en diensten -                     91                      66                      
4.2.1 Baten Vts Politie Nederland -                     41                      -                     
4.2.2 Baten Regio Korpsen -                     2                        -                     
4.2.3 Baten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Baten PA -                     -                     -                     
4.2.5 Doorbelasting C2000 -                     -                     -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                     261                    -                     
7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING -                   0                       -                    
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     -                     
2.2.2 Boekwinst activa -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen -                     -                     -                     
3.4 Overige zaken en diensten -                     0                        -                     
4.2.1 Baten Vts Politie Nederland -                     -                     -                     
4.2.2 Baten Regio Korpsen -                     -                     -                     
4.2.3 Baten KLPD -                     -                     -                     
4.2.4 Baten PA -                     -                     -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                     -                     -                     
8 OPERATIONEEL 1.436               1.329                1.585                
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     -                     
2.2.2 Boekwinst activa -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen 10                      9                        17                      
3.4 Overige zaken en diensten 626                    420                    706                    
3.4.1 Reis- en verblijfkosten binnen- & buitenland -                     -                     -                     
3.4.2 Arrestantenzorg 800                    869                    862                    
3.4.3 Meldkamerbaten vanuit samenwerking derden -                     -                     -                     
4.2.1 Baten Vts Politie Nederland -                     -                     -                     
4.2.2 Baten Regio Korpsen -                     29                      -                     
4.2.3 Baten KLPD -                     2                        -                     
4.2.4 Baten PA -                     -                     -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                     -                     -                     

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel] Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

Baten
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Comptabele modellen 
Baten- en lastencategorieën CCRP (kapstokmodel) 6/6 
 

Begroting    
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

9 BEHEER 261                  841                   694                   
2.2.1 Afschrijvingen -                     -                     -                     
2.2.2 Boekwinst activa -                     -                     -                     
3.2 Huren en lease -                     -                     -                     
3.3 Duurzame goederen -                     -                     0                        
3.4 Overige zaken en diensten 261                    796                    694                    
3.4.1 Catering -                     -                     -                     
3.4.2 Externe deskundigheid -                     -                     -                     
3.4.3 Vergaderkosten -                     -                     -                     
4.2.1 Baten Vts Politie Nederland -                     1                        -                     
4.2.2 Baten Regio Korpsen -                     13                      -                     
4.2.3 Baten KLPD -                     31                      -                     
4.2.4 Baten PA -                     -                     -                     
6.0 Vrijval voorzieningen -                     -                     -                     
11 BIJDRAGEN 472.019             460.533             480.891             
4.1 Rijksbijdragen 472.019           459.750            480.219            
4.11 Rijksbijdragen VenJ 472.019             456.496             476.316             
4.13 Bijdragen overige departementen -                     3.254                 3.903                 

4.19 Overige bijdragen [o.a. gemeenten en derden] -                     783                    672                    
TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING 476.237           469.185            488.537            

11.689             (9.303)               24.783              

12 BUITENGEWONE LASTEN 10.941               -                     

12 BUITENGEWONE BATEN -                   1.266                -                    

748                  (8.038)               24.783              EXPLOITATIERESULTAAT

RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel] Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

Baten
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Comptabele modellen 
Materiële vaste activa 

Grond en 
terreinen

Casco 
gebouwen

Overige 
huisvesting

Totaal kolom 
huisvesting Vervoer

ICT Overige 
activa

Totaal  
materiele

vaste activa
Stand 1 januari
Aanschafwaarde            36.649           128.830              7.190          172.669            23.476                   5.485               2.424 204.054       
Cumulatieve afschrijvingen                    -                       -                      -                      -                      -                           -                       -   -               
Boekwaarde            36.649           128.830              7.190          172.669            23.476                   5.485               2.424          204.054 

Mutaties
Investeringen                    -               33.387              2.250            35.637              5.680                         -                 3.150 44.467         
Desinvesteringen
   Aanschafwaarde                    -                       -                      -                      -                      -                           -                       -   -               
   Cumulatieve afschrijvingen                     -                       -                       -                       -                       -                            -                       -   -                 
Afschrijvingen [jaarlast]                    -                 9.079              1.325            10.404              6.098                   1.358               1.253 19.113         

Stand 31 december
Aanschafwaarde           36.649          162.217             9.440         208.306           29.156                  5.485              5.574         248.521 
Cumulatieve afschrijvingen                    -                 9.079              1.325            10.404              6.098                   1.358               1.253            19.113 
Boekwaarde            36.649           153.138              8.115          197.902            23.058                   4.127               4.321          229.408 

Grond en 
terreinen

Casco 
gebouwen

Overige 
huisvesting

Totaal kolom 
huisvesting Vervoer ICT

Overige 
activa

Totaal  
materiele

vaste activa
Stand 1 januari
Aanschafwaarde            36.649           284.246            15.140          336.035            57.465                 21.399               8.480 423.379       
Cumulatieve afschrijvingen                    -             155.103              9.618          164.721            35.016                 16.962               5.635 222.334       
Boekwaarde            36.649           129.143              5.522          171.314            22.449                   4.437               2.845          201.045 

Mutaties
Investeringen                     -               17.804                  158             17.962               7.311                       527               1.237 27.037           
Desinvesteringen
   Aanschafwaarde                    -                    205                 301                 506              5.642                 12.418               1.018 19.584         
   Cumulatieve afschrijvingen                    -                    205                 301                 506              5.523                 12.344               1.013 19.386         
Afschrijvingen [jaarlast]                    -                 8.926              1.465            10.391              6.092                   1.294               1.090 18.867         

Stand 31 december
Aanschafwaarde           36.649          301.845           14.997         353.491           59.134                  9.508              8.699         430.832 
Cumulatieve afschrijvingen                    -             163.824            10.782          174.606            35.585                   5.912               5.712          221.815 
Boekwaarde            36.649           138.021              4.215          178.885            23.549                   3.596               2.987          209.017 

Grond en 
terreinen

Casco 
gebouwen

Overige 
huisvesting

Totaal kolom 
huisvesting Vervoer ICT

Overige 
activa

Totaal  
materiele

vaste activa
Stand 1 januari
Aanschafwaarde            36.649           281.971            15.246          333.866            58.043                 24.256               7.821 423.986       
Cumulatieve afschrijvingen                    -             153.330              9.001          162.331            33.748                 22.652               5.415 224.146       
Boekwaarde            36.649           128.641              6.245          171.535            24.295                   1.604               2.406          199.840 

Mutaties
Investeringen                    -               11.945                 809            12.754              4.471                   4.041               1.384 22.650         
Desinvesteringen
   Aanschafwaarde                    -                 9.670                 915            10.585              5.049                   6.898                  725 23.257         
   Cumulatieve afschrijvingen                    -                 7.638                 908              8.546              4.917                   6.883                  715 21.061         
Afschrijvingen [jaarlast]                    -                 9.411              1.525            10.936              6.185                   1.193                  935 19.249         

Stand 31 december
Aanschafwaarde           36.649          284.246           15.140         336.035           57.465                21.399              8.480         423.379 
Cumulatieve afschrijvingen                    -             155.103              9.618          164.721            35.016                 16.962               5.635         222.334 
Boekwaarde            36.649           129.143              5.522          171.314            22.449                   4.437               2.845          201.045 

Jaarrekening  2011

Materiële vaste activa Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

Begroting 2012

Jaarrekening  2012
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Comptabele modellen 
Financiële vaste activa 
 

Renteloos 
VtsPN

Rente 
dragend 
VtsPN Overig Overig Overig Totaal

Stand 1 januari                    -                 1.122                    -                      -                      -                 1.122 
Investeringen -                -                -               -               -                 -                
Desinvesteringen -                -                -               -               -                 -                
Herwaardering [+/- ] -                -                -               -               -                 -                
Stand 31 december -                1.122            -               -               -                 1.122            

Renteloos 
VtsPN

Rente 
dragend 
VtsPN Overig Overig Overig Totaal

Stand 1 januari                     -                 1.122                    -                      -                       -                 1.122 
Investeringen -                -                -               -               -                 -                
Desinvesteringen -                -                -               -               -                 -                
Herwaardering [+/- ] -                -                -               -               -                 -                
Stand 31 december -                1.122            -               -               -                 1.122            

Renteloos 
VtsPN

Rente 
dragend 
VtsPN Overig Overig Overig Totaal

Stand 1 januari                    -                 1.122                    -                      -                       -                 1.122 
Investeringen -                -                -               -               -                                     -   
Desinvesteringen -                -                -               -               -                                     -   
Herwaardering [+/- ] -                -                -               -               -                                     -   
Stand 31 december -                1.122            -               -               -                 1.122            

Jaarrekening  2011

Financiele vaste activa Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

Begroting 2012

Jaarrekening  2012
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Comptabele modellen 
Voorzieningen 
 

TOR
Wachtgeld,

WW,
WAO

Jubilea
Overige 

personeels 
voorzieningen

Huisvesting Overig Totaal

Stand 1 januari -                 1.787             6.923           -                   2.013           1.473             12.196          
Dotatie -                 500                698                -                     -                 -                 1.198            
Onttrekking -                 500                516                -                     -                 -                 1.016            
Vrijval -                 -                 -                 -                     -                 -                 -                
Stand 31 december -                 1.787             7.105             -                     2.013             1.473             12.378           

TOR
Wachtgeld,

WW,
WAO

Jubilea
Overige 

personeels 
voorzieningen

Huisvesting Overig Totaal

Stand 1 januari -                 1.610             6.669           -                   3.872           1.148             13.299          
Dotatie -                 556                700                -                     908                -                 2.164            
Onttrekking -                 906                646                -                     1.233             887                3.673            
Vrijval -                 (0)                   -                 -                     -                 261                260               
Stand 31 december -                 1.260             6.723             -                     3.546             -                 11.530           

TOR
Wachtgeld,

WW,
WAO

Jubilea
Overige 

personeels 
voorzieningen

Huisvesting Overig Totaal

Stand 1 januari -                 2.287             7.259           -                   2.013           1.473             13.032          
Dotatie -                 469                (29)                 -                     2.938             1.148             4.526            
Onttrekking -                 1.146             561                -                     1.079             1.473             4.259            
Vrijval -                 -                 -                 -                     -                 -                 -                
Stand 31 december -                 1.610             6.669             -                     3.872             1.148             13.299           

Jaarrekening  2011

Voorzieningen Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000

Begroting 2012

Jaarrekening  2012
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Comptabele modellen 
Treasury 
 

Begroting        
2012

Jaarrekening  
2012

Jaarrekening  
2011

Afgegeven garantiestellingen voor leningen -                       -                       -                       
Afgegeven garantiestelling voor rc-krediet -                       -                       -                       
Gemiddelde looptijd van de leningen -                       -                       -                       
Rentepercentage rekening courant 0,0% 0,0% 0,0%
Gemiddeld rentepercentage leningen 0,0% 0,0% 0,0%

85% van huisvesting in boekjaar 168.216             152.052             145.617              
Totaal limiet 168.216             152.052             145.617              

Opgenomen leningen

Saldo leenruimte 168.216             152.052             145.617              

Rekening courant limiet [12,5%] 59.002                 57.062                 59.540                 
Limiet op balansdatum [83%] 48.972                 47.361                 49.418                 
Stand liquide middelen of RC krediet (14.874)                16.557                 34.983                 

Saldo kredietruimte 34.098                 63.918                 84.401                 

Saldo leenruimte en kredietruimte 202.314               215.971               230.018               

Treasury Rotterdam Rijnmond
Bedragen x € 1.000
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Comptabele modellen 
 
 
Toelichting staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen  
De staat van overdrachten en bestedingen van het Rijk heeft als doel inzicht te verschaffen in de 
mutaties van de ontvangen rijksbijdragen. 
De eerste vier kolommen geven per bijdrage het balanssaldo per 1 januari 2012, de ontvangsten in 
het boekjaar, de totaal voor 2012 beschikbare bijdragen en de bijdragen die als baten zijn 
verantwoord in de jaarrekening 2012. Bijdragen zijn verantwoord indien de aan de bijdrage 
gerelateerde kosten zijn gemaakt of de prestatie is geleverd. In de laatste kolom is het balanssaldo 
per 31 december 2012 opgenomen. Deze saldi zijn in de balans opgenomen onder de kortlopende 
schulden onderdeel ‘Openstaande Rijksbijdragen’. 
 
Beknopte toelichting: 
 
Algemene bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie  
 
De van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen algemene bijdrage over 2012 (gebaseerd 
op de decembercirculaire van 2012 – kenmerk 2012-286757) is volledig in het resultaat verantwoord. 
De inhouding C2000 is volgens het verantwoordingsadvies gefundeerd onder de 
inkomensoverdrachten ICT en gebruteerd onder de algemene bijdrage. 
  
Bijzondere en aanvullende bijdragen Ministerie van Veiligheid en Justitie 
 
Grensoverschrijdend Observatieteam (GrOT)  
Een sectie (tien fte) van het observatieteam is beschikbaar voor grensoverschrijdende 
observatiewerkzaamheden.  
 
Bovenregionale Recherche (BR)  
De BR is een samenwerkingsverband van de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Het 
is op 1 januari 2004 ontstaan vanuit een samenvoeging van het voormalig Bovenregionaal Recherche 
Team (BRT) Zuidwest en het voormalig Interregionaal Fraude Team (IFT) Zuidwest. In 2005 is het 
Interregionaal Milieu Team (IMT) aan de BR toegevoegd. 
 
Regionale Infodesk en Regionale inlichtingendiensten  
Met ingang van 2002 wordt deze bijzondere bijdrage verstrekt met als doel deze diensten uit te 
breiden in het kader van terreurbestrijding. 
 
Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid (AOE)  
Met ingang van 2007 is het stelsel van speciale eenheden heringericht. Op grond van de Regeling 
‘Aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden’ is het korps 
Rotterdam-Rijnmond benoemd tot één van de zes centrumkorpsen. 
Elk centrumkorps heeft een AOE (arrestatieteam) ter grootte van 28 fte en ontvangt hiervoor een 
afzonderlijke bijdrage. 
 
Intelligence programma  
Ter versterking van de Bovenregionale Recherche heeft het korps met ingang van 2008 een extra 
bijdrage van 1,8 fte ontvangen.  
 
Parketpolitie  
Sinds 2002 ontvangt het korps een bijdrage voor de financiering van extra inzet van de Parketpolitie 
voor risicovolle zittingen in een speciale zaal van de rechtbank Rotterdam. Deze zittingszaal heeft een 
landelijke functie, waardoor de bijdrage als een bovenregionale voorziening te beschouwen is.  
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Bewaken en beveiligen  
Dit betreft een bijzondere bijdrage voor de financiering van het bewaken en beveiligen van extra 
objecten. Het korps volgt hierin de instructies van het Nationaal Coördinatiecentrum Terrorisme 
Bestrijding. 
 
Zeehaven   
In verband met diverse beleidsintensiveringen ten aanzien van de buitengrensbewaking en uitbreiding 
van taken ontvangt het korps een structurele bijdrage voor de Zeehavenpolitie. 
 
Verbeteren prestatievermogen 
 
Prestatiebekostiging 2009 tot en met 2011 
De afrekening van de prestatiebekostiging over de jaren 2009 en 2010 is in deze jaarrekening 
verantwoord, alsmede de algehele bijdrage 2011.  
 
PVOV 
In de periode van 2006 tot en met 2011 ontving ons korps een bijdrage voor de uitvoering van het 
Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV). Met ingang van 2012 is het budget 
toegevoegd aan de algemene bijdrage.  
 
Opleidingsbudget PVOV 
Sinds 2012 ontvangt ons korps geen opleidingsbudget PVOV meer, deze bijdrage is nu onderdeel van 
de algemene bijdrage. Het gehele nog openstaande opleidingsbudget PVOV is in 2012 besteed, 
conform de brief ’Definitieve vaststelling rijksbijdragen 2011’ van het ministerie.  
 
Intensivering forensisch medewerkers 
Eind december 2011 diende bij ons korps een groei van het aantal forensisch medewerkers van 54 fte 
(ten opzichte van einde 2007) te zijn gerealiseerd. Ons korps had op dat moment van deze groei 42 
fte bewerkstelligd. Op basis van de op dat moment beschikbare informatie, zou ons korps 0,7 mln. 
moeten terugbetalen.  
In september 2012 is de bijdrage door middel van de brief ‘Definitieve vaststelling rijksbijdragen 2011’  
afgerekend. Sinds 2012 is de bijdrage toegevoegd aan de algemene bijdrage.  
 
Intensivering wijkagenten 
Eind december 2011 diende bij ons korps een groei van het aantal forensisch medewerkers van 59 fte 
(ten opzichte van einde 2007) te zijn gerealiseerd. Ons korps had op dat moment van deze groei 35 
fte verwezenlijkt. Op basis van de op dat moment beschikbare informatie, zou ons korps 2,3 mln. 
moeten terugbetalen.  
In september 2012 is door middel van de brief ‘Definitieve vaststelling rijksbijdragen 2011’ echter 
duidelijk geworden dat ons korps deze 2,3 mln. niet hoeft terug te betalen. Zodoende kan deze 
openstaande rijksbijdragen als besteed worden verantwoord. Sinds 2012 is de bijdrage toegevoegd 
aan de algemene bijdrage.  
 
Vergrijzing 
Deze bijdrage kwam in 2012 te vervallen en is toegevoegd aan de algemene bijdrage.  
 
Subsidieprojecten Ministerie van Veiligheid en Justitie 
 
Innovatie   
 
In het kader van innovatie zijn via de ‘Regeling stimulering taakuitvoering politiekorpsen’ en op grond 
van artikel 3 van het ‘Besluit Financiën regionale politiekorpsen’, diverse projecten goedgekeurd. De 
projecten hebben als doel de efficiency en effectiviteit van de taakuitvoering te vergroten. De 
opgenomen bedragen betreffen voor de meeste projecten een voorschot van 80% van de subsidiabele 
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projectkosten. Na de definitieve verantwoording en evaluatie van het project vindt de afrekening plaats. 
Het merendeel van de projecten beslaat een projecttermijn van twee jaar met een uitstelmogelijkheid 
van maximaal één jaar. 
 
De projecten ID management in de Keten, 3D-Teleservice en Malodoranten (geur en geluid) bij ME zijn 
succesvol afgerond en zijn in 2012 verantwoord. De niet bestede bedragen zijn teruggestort naar de 
subsidieverstrekker. 
 
Het project Radar Camera is in 2011 beëindigd en is in 2012 verantwoord. De einddeclaratie is akkoord 
bevonden en het resterende bedrag is teruggestort. 
 
In overleg met de subsidievertrekker zijn met gelijkblijvende doelstelling in 2011 en 2012 de 
subsidiegelden voor project Narrow Casting ingezet voor project Rijnmond-Alert onder 
verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Rotterdam. Het project is afgerond. Het saldo wordt in 2013 
teruggestort.  
 
Van de navolgende innovatieprojecten kan het volgende worden gemeld, te weten: 
 
Crash Cube 
Het project wordt eind maart 2013 afgerond en zal daarna worden verantwoord. 
 
Mobiele Wapenscanner 
Er is uitstel aangevraagd tot 1 juni 2013 om zorgvuldigheid te betrachten bij de besluitvorming van een 
aantal onderdelen van het project. 
 
Foto Switch 
De einddeclaratie is eind 2012 ingediend. 
 
Ontwikkeling onderzoeksmethode seriematigheid ernstige delicten 
Project is in uitvoerende fase. In 2012 is de realisatie conform de begroting. 
 
Onderzoek nieuwe interceptietechnieken 
Door capaciteitsgebrek is er uitstel verleend. De einddatum voor het project is nu 31 december 2013. 
 
 
Bijdragen / subsidies overige departementen   
 
Burgernet 
Het project is in uitvoerende fase.  
 
De projecten Digitale Communicatiesporen en OCR software voor het inlezen van bankafschriften zijn 
afgerond. De subsidieverstrekker heeft schriftelijk aangegeven geen aanspraak te maken op de niet 
besteden gelden.  
 
Programma Finec 
Het doel van het programma Finec  is ’het nadrukkelijk versterken van de aanpak van financieel-
economische criminaliteit van de Bovenregionale Recherche Zuid-West Nederland’. De 
verantwoording van deze gelden vindt in 2013 plaats. 
 
Het project Inventarisatie Cameratoezicht experimenten is via VtsPN integraal verantwoord. 
 
Europees buitengrenzenfonds  
 
Inrichting Regiekamer Zeehaven Maritiem Buitengrens, deelproject 1 en deelproject 2 zijn in 2010 
afgerond en verantwoord. De subsidievaststelling heeft plaatsgevonden en het restantbedrag is reeds 
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teruggestort. In 2012 heeft een  postaudit plaatsgevonden vanuit de Europese Commissie, de 
uitkomsten hiervan worden in 2013 verwacht. 
 
Europees Sociaal Fonds – Actie Jeugd 
 
Het project Binden en Boeien is eind 2010 van start gegaan. Het project richt zich op jongeren zoals 
bedoeld in het Actieplan Jeugdwerkeloosheid van het Agentschap SZW. Kosten voor dit project 
komen via het O&O fonds Nederlandse Politie in aanmerking voor het Europees Sociaal Fonds – 
Actie Jeugd. Dit project is in 2012 afgerond en verantwoord. 
 
Overige subsidies 
 
Het project European Joint Investigation Team Cold Cases (JIT Cold Cases) is in 2012 afgerond. De 
einddeclaratie is ingediend en akkoord bevonden. Verdere financiële afronding met de partners vindt 
begin 2013 plaats.  
 
De pilot Afpakken 
In 2012 zijn de activiteiten in het project toegenomen. Het project zit in de uitvoerende fase. 
 
Verkeershandhaving/extra capaciteit/reparaties en ijkingen/handterminals 
De bijdrage is aangewend om samen met de partners van bestuur en Ministerie van Veiligheid en 
Justitie de verkeersmaatregelen te handhaven. De verantwoording van de ontvangen bijdrage 
geschiedt separaat van de korpsjaarrekening. 
De onder deze post opgenomen bijdrage heeft betrekking op het Regionaal 
Verkeershandhavingsteam en betreft een bijdrage van het Landelijk Parketteam Verkeer (voorheen 
Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM)). 
 
De aanschaf van de handheldterminals vond in 2010 plaats. Het restant wordt in 2013 teruggestort. 
 
De projecten Zambezi en Internetsurveillance zijn in 2011 succesvol afgerond en worden in 2012 
verantwoord. De bedragen zijn in 2012 teruggestort naar de subsidieverstrekkers. 
 
SAOP 2012 
Kosten en vrijval betreffen kosten voor arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het project 
wordt in 2013 verantwoord.  
 
IMSI-Catcher. 
Dit project is in 2012 succesvol uitgevoerd en geïmplementeerd. De subsidie wordt verstrekt door de 
Europese Unie DG FIN in het kader van Technical Assistance for Law Enforcement Agencies 
Combating Fraud. Voor 1 april 2013 dient de eindverantwoording te worden ingediend. 
 
Kirat 
In 2012 is in samenwerking met politie Kent het project Kirat opgestart.  
 
3i 
In samenwerking met twaalf partners uit drie verschillende landen wordt het project 3i uitgevoerd. Dit 
betreft een pilot met onbemande vliegtuigen die voor diverse doeleinden kunnen worden ingezet. Het 
project verkeert in de voorbereidende fase, waarna begin 2014 diverse demonstraties worden 
gehouden.  
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Gemeenten  
 
Project Wederkerigheid, Meld Misdaad Anoniem 2012 (deel 2) en Praktijk Team aanpak 
Jeugdgroepen lopen nog door in 2013. 
 
Project Bruggenbouwers. Het positieve saldo is in 2012 ten gunste van het resultaat gebracht. 
 
Project Afnemen statussymbolen patseraanpak is in 2012 verantwoord.  
 
Project Integrale veiligheid is per eind 2012 afgerond en wordt in 2013 verantwoord. 
 
Project Meld Misdaad Anoniem 2011 (deel 1)  is in 2011 afgerond en in 2012 verantwoord.  
 
Project Inbraak Auto’s (gemeente Rotterdam) is afgerond. Het nadelig saldo is ten laste van het 
resultaat gebracht. 
 
Project proeftuin Pooierboys/loverboys zijn laffe boys is afgerond in 2012 en verantwoord. 
 
Smartwater 
In samenwerking met de gemeente Rotterdam is het project Smartwater opgezet. Dit project is in 
uitvoering en wordt in 2013 afgerond. 
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Comptabele modellen 
Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen 1/2 

Kenmerk toekenningsbrief Saldo 1 januari 
2012

Ontvangen in 
boekjaar

Totaal 
beschikbaar

Besteed in het 
boekjaar

Restitutie Saldo 31 
december 2012

a b c (=a+b) d e f (=c-d-e)

Algemene bijdrage VenJ [DG Politie] -                       391.397               391.397               387.319               -                       4.078                   
Algemene bijdrage 2012 (totaal werksoorten) -                       385.748               385.748               385.748               -                       -                       
FinEC -                       791                      791                      791                      -                       -                       
Asiel -                       501                      501                      501                      -                       -                       
Inkomensafhankelijke bijdrage -                       1.032                   1.032                   1.032                   -                       -                       
CAO 2012-2014 -                       4.078                   4.078                   -                       -                       4.078                   
Bijdrage artikel 3, sterkte -                       3.540                   3.540                   3.540                   -                       -                       
Inhouding aandeel dep. problematiek -                       (3.710)                  (3.710)                  (3.710)                  -                       -                       
Inhouding hennep kwekerijen -                       (353)                     (353)                     (353)                     -                       -                       
Inhouding basisregistraties -                       (71)                       (71)                       (71)                       -                       -                       
Inhouding Progris -                       (159)                     (159)                     (159)                     -                       -                       

Bijzondere en aanvullende bijdragen VenJ [DG Politie] 9.953                   66.130                 76.083                 69.177                 1.312                   5.594                   
Werksoort opsporing

Internationale Rechtshulp -                       500                      500                      500                      -                       -                       
Grensoverschrijdende OT (GROTS) -                       873                      873                      873                      -                       -                       
Bovenregionale recherche -                       7.944                   7.944                   7.944                   -                       -                       
AOE -                       3.880                   3.880                   3.622                   -                       258                      
Intelligence versterking BR -                       75                        75                        75                        -                       -                       

Werksoort Handhaving

Parketpolitie -                       869                      869                      869                      -                       -                       
Bewaken en beveiligen regionaal -                       3.708                   3.708                   3.708                   -                       -                       

Overig bijzondere bijdragen

Zeehaven contingent -                       30.489                 30.489                 30.489                 -                       -                       
Artikel 3 bijdrage onderhandelingsakkoord -                       3.794                   3.794                   3.794                   -                       -                       
Rente compensatie -                       1.442                   1.442                   1.442                   -                       -                       
Artikel 3 bijdrage aspiranten 1.364                   12.219                 13.583                 11.999                 -                       1.583                   
Tijdelijke reiskostenregeling 2007 en 2008 34                        -                       34                        34                        -                       -                       

Verbeteren prestatievermogen

Opleidingsbudget PVOV 1.687                   -                       1.687                   1.687                   -                       -                       
Intensivering forensisch assistenten 722                      -                       722                      (1.310)                  -                       2.032                   
Intensivering wijkagenten 2.255                   -                       2.255                   2.255                   -                       -                       

Diverse subsidieregelingen V&J

Identiteit en Imago 18                        18                        0                          18                        -                       
Crash cube 892                      -                       892                      454                      48                        391                      
Radar camera 259                      -                       259                      9                          250                      -                       
ID management in de keten 2                          -                       2                          -                       2                          -                       
Mobiele wapenscanner 70                        -                       70                        -                       -                       70                        
Rijnmond alert (voorheen Narrow Casting) 181                      -                       181                      9                          171                      -                       
3D - teleservice 30                        -                       30                        (0)                         30                        -                       
Foto Switch 65                        -                       65                        22                        -                       43                        

Ontwikkeling onderzoeksmethode seriematigheid ernstige 
delicten

1.047                   481                      1.528                   658                      -                       870                      

Proeftuin loverboys 182                      -                       182                      42                        -                       140                      
Voorfinanciering Zambesi 755                      -                       755                      (0)                         755                      -                       
Internetsurveillance 38                        -                       38                        -                       38                        -                       
Onderzoek nieuwe interceptie technieken 353                      (143)                     210                      3                          -                       207                      

-                       -                       

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen , Rotterdam Rijnmond

Bedragen x € 1.000
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Comptabele modellen 
Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen 2/2 
 

Kenmerk toekenningsbrief Saldo 1 januari 
2012

Ontvangen in 
boekjaar

Totaal 
beschikbaar

Besteed in het 
boekjaar

Restitutie Saldo 31 
december 2012

a b c (=a+b) d e f (=c-d-e)

Rijksbijdragen van andere departementen 1.330                   3.740                   5.070                   3.254                   60                        1.757                   

Bijdragen / subsidies overige departementen

Stroomlijnen en bevorderen van de aangifte bereidheid
voor brancheorganisaties met een publieke taak

36                        -                       36                        (4)                         41                        -                       

Burgernet 196                      51                        246                      23                        223                      

Aanpassen Digitale communicatie sporen 50                        -                       50                        50                        -                       

Scanstraat voor bankafschriften 25                        -                       25                        25                        -                       

Noodvis 6                          -                       6                          -                       6                          -                       

Digitaal dossier 9                          -                       9                          9                          -                       

Verkeershandhavingteam 59                        1.757                   1.816                   1.637                   180                      

Reparaties en Ijkingen (39)                       -                       (39)                       71                        (110)                     

Aanschaf handterminals 16                        -                       16                        -                       16                        

Programma finec 129                      61                        190                      146                      44                        

Inventarisatie camera experimenten 2                          -                       2                          2                          -                       

SAOP -                       218                      218                      48                        170                      

Afpakken 31                        1.498                   1.529                   331                      1.198                   

Vanuit Brussel / EU

Joint investigation teams (JIT) 1.202                   -                       1.202                   (25)                       13                        1.214                   

Implementatie EU-vis, jaartranche 2009 (353)                     -                       (353)                     (41)                       (312)                     

EU-vis, jaartranche 2007 -                       34                        34                        34                        -                       

EU-vis, jaartranche 2008 -                       33                        33                        33                        -                       

EU-vis, jaartranche 2011 (14)                       -                       (14)                       (14)                       -                       

Sporen naar tevredenheid -                       88                        88                        -                       88                        

Duurzame inzetbaarheid door optimalisatie -                       -                       -                       18                        (18)                       

Binden en boeien (doorlopende leerlijn) (25)                       -                       (25)                       912                      (937)                     

-                       -                       

Totaal Rijksbijdragen 11.283                 461.267               472.550               459.750               1.372                   11.428                 

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen , Rotterdam Rijnmond

Bedragen x € 1.000
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