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Door de VEO is een aantal vragen aan het Ministerie van BZK gesteld over de financieringsregeling 

OCE in het Gemeentefonds voor 2011. Zie onderstaand de reactie daarop. Uit de vaststelling van de 

begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011, blijkt overigens dat vanaf 2011 structureel 

€ 21,7 miljoen wordt overgeheveld voor het opsporen van Conventionele Explosieven. In 2010 was 

dat € 22,1 miljoen
1
.  

 

Blijft de structuur van de regeling hetzelfde, namelijk grootgebruikers en suppletieregeling? 

De structuur van de regeling blijft hetzelfde. 

 

Wat zijn de aanpassingen in de zogenoemde grootverbruikerlijst? 

De lijst met veelgebruikers zal worden aangepast. Gemeenten op de lijst die de afgelopen vier jaar 

minder dan tweemaal kosten hebben gemaakt, zullen van de lijst worden geschrapt. Gemeenten die 

niet op de lijst staan, maar tweemaal of vaker kosten hebben gemaakt zullen aan de lijst worden 

toegevoegd. In de loop van februari worden de betrokken gemeenten hierover bericht. 

 

Zijn er nog aanpassingen te verwachten in de suppletieregeling? 

Nee, behoudens mogelijk de periode waarover gemeenten een aanvraag kunnen indienen. Deze 

periode is nu nog onbepaald. De vraag is of dat gezien de systematiek van het gemeentefonds (per 

jaar) wenselijk is. Gemeenten die een aanvraag voor een langere periode (meer dan 1 jaar) in de 

toekomst doen, adviseren wij om deze op te splitsen naar jaar. Bij gemeenten die een aanvraag voor 

een langere periode in het verleden doen, is dit uiteraard niet meer mogelijk en dit is volgens de AMvB 

ook gewoon toegestaan. In theorie kunnen gemeenten dus een bedrag declareren over bijvoorbeeld 

de periode 2005-2010. Of dit wenselijk is, is een tweede. Op dit moment is er voor BZK echter geen 

directe aanleiding noch grond om op dit punt een aanpassing te doen.  

 

Is er een overgangsregeling indien de grootverbruikerlijst aanpast (dus een gemeente gaat 

naar de grootverbruikerlijst en hoe zit het dan met aangemelde / bijna aangemelde / gestarte 

projecten).  

Nee, er is geen overgangsregeling. Ook voordat gemeenten van BZK bericht krijgen over hun plek op 

de lijst, kunnen zij aan de hand van de criteria (die onveranderd zijn), zelf een inschatting maken over 

hun toekomstige positie op de lijst en hier rekening mee houden bij het aangaan van nieuwe 

projecten. Mochten zij hierbij tot een andere conclusie zijn gekomen dan BZK straks, dan kunnen 

gemeenten zich daar melden. Voorts gaat BZK ervan uit dat voor die gemeenten die op de lijst 

komen, danwel van de lijst geschrapt worden, de gemaakte kosten meerjarige bezien, ook in de 

nieuwe situatie in verhouding zullen blijven staan met de verkregen vergoeding. 

  

                                                      
1
  Zie voor meer informatie de volgende Tweede Kamer stukken: Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 

500 B, nr. 2; pagina 12 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 B, nr. 6.  

 


