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Notitie  : 8VEO-OVE.12225.N                Voor  : diversen 

Van : secretariaat   Datum  : juli 2018 

 

Betreft : teksten inzake Bommenregeling in de Meicirculaire 2018 Gemeentefonds  

 

 

Op 31 mei 2018 is de Meicirculaire 2018 Gemeentefonds door de Minister van BZK aangeboden aan 

de Tweede Kamer. Daarin wordt ook ingegaan op de zogenoemde Bommenregeling. Op grond 

daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen 

van Conventionele Explosieven.  

 

De Bommenregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Wel wijzigt met ingang van 2019 de peildatum 

waarvoor aanvragen bij het ministerie binnen moeten zijn van 1 maart naar 1 april. Voor de inhoud 

van de regeling wordt in de Meicirculaire 2018 verder opnieuw verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de 

septembercirculaire 2014.  

 

In de Meicirculaire 2018 wordt verder ingegaan op de stand van zaken van de  werkgroep die is 

gevraagd te adviseren over de wijze waarop een kenniscentrum en normenkader gestalte 

kunnen krijgen. 

 

Op de volgende pagina treft u de tekst inzake de Bommenregeling uit de Meicirculaire 2018 aan. Aan 

deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend.  
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BIJLAGE: teksten inzake Bommenregeling uit Meicirculaire 2018 Gemeentefonds 

 

Zie voor de volledige tekst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/05/31/meicirculaire-

gemeentefonds-2018. Zie verder bijlage 2.5.3 Suppletie-uitkering Bommenregeling van de circulaire. 

 

Pagina 24-25, onderdeel van paragraaf 2.5 

 

Tot slot is er de suppletie-uitkering Bommenregeling. Bijlage 2.5.3 vermeldt de gemeenten 

die - op basis van de ingediende aanvraag - een dergelijke uitkering ontvangen, inclusief 

de bijbehorende bedragen. 

 

Voor informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en 

ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt u verwezen naar 

paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014. Raadsbesluiten ontvangen wij bij 

voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post aanvragen blijft vanzelfsprekend 

ook mogelijk: 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

t.a.v. FEZ/BEE/Regelingen 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

 

Met ingang van 2019 wijzigt de peildatum waarvoor aanvragen bij het ministerie binnen 

moeten zijn van 1 maart naar 1 april. De wijziging biedt gemeenten die dat willen meer tijd 

om in de aanvraag de kosten over een heel jaar mee te nemen. Verzoeken die wij voortaan 

vóór 1 april ontvangen worden in het jaar van ontvangst toegekend. 

 

Verzoeken die wij vanaf die datum ontvangen worden meegenomen in het volgende jaar. 

Btw komt niet voor compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te 

worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. 

 

Voor vragen of nadere informatie betreffende de bommenregeling kunt u zich wenden tot 

postbus.gf@minbzk.nl. 

 

In paragraaf 2.5 van de meicirculaire 2017 bent u geïnformeerd over de werkgroep die is 

gevraagd te adviseren over de wijze waarop een kenniscentrum en normenkader gestalte 

kunnen krijgen. De werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Platform 

Blindgangers, de VNG, de Vereniging voor Explosieven Opsporing en de betrokken 

departementen (BZK, Defensie, JenV, IenW en SZW) heeft het advies inmiddels afgerond. 

In het advies wordt ingegaan op aspecten als opdrachtverstrekking, scope, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden, kosten en financiering van het kenniscentrum. Vanuit haar 

coördinerende rol zal het Ministerie van BZK in afstemming met genoemde partijen 

binnenkort besluiten over het vervolg. 

 


