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Notitie  : 0VEO-OVE.13574.N                Voor  : diversen 
Van : secretariaat   Datum  : maart 2020 
 
Betreft : teksten inzake Bommenregeling in de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds  

 
 
Op 31 mei 2019 is de Meicirculaire 2019 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 op hoofdlijn ongewijzigd. Voor de inhoud van de regeling wordt in de 

Meicirculaire 2019 opnieuw verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014. In 

paragraaf 2.4.5 wordt aanvullende informatie verstrekt. Deze tekst uit de Meicirculaire 2019 treft u 

hieronder aan. Aan deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend.  
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BIJLAGE: teksten inzake Bommenregeling uit Meicirculaire 2019 Gemeentefonds 
 

Zie voor de volledige tekst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-

provincies/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2019 
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2.4.5 Bommenregeling 
 
Bijlage 2.4.5 vermeldt de gemeenten die - op basis van de ingediende aanvraag - een uitkering 
ontvangen, inclusief de bijbehorende bedragen. Het totaalbedrag van de bommenregeling 2019 
bedraagt € 27,620 miljoen. 
 
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. De benodigde raadsbesluiten moeten voor 1 april zijn ingediend, bij 
voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. 
 
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. 
 
Komende jaren geven het Rijk en gemeenten samen uitvoering aan het nationaal programma 
berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.22 Het programma 
richt zich op de berging van vliegtuigwrakken met mogelijk de stoffelijke resten van vermiste 
bemanningsleden (30 tot 50 wrakken). In de eerste plaats om recht te doen aan de wens van 
nabestaanden van omgekomen bemanningsleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is 
het een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Binnen het 
programma zijn voor de periode 2019 en 2020 kansrijke locaties vastgesteld in de gemeenten 
Lochem, Lingewaard, Hollands Kroon, Echt-Susteren, Dalfsen en Almere. Gemeenten en Rijk 
dragen gezamenlijk financieel bij aan de uitvoering van een programma. De berging van een 
vliegtuigwrak kost een gemeente gemiddeld € 0,5 mln. (excl. de kosten van de SOVB23, de 
Bergingsdienst van de KLu24, de EODD25 en de BIDKL26, die voor rekening van het Rijk zijn). De 
betreffende gemeenten ontvangen een bijdrage van 100% via de bommenregeling in het 
gemeentefonds. De verrekeningen ten laste van de algemene uitkering zullen starten nadat de 
eerste bergingsprojecten zijn afgerond en het Ministerie van BZK de bijbehorende raadsbesluiten 
heeft ontvangen. 
 
Voetnoten: 
20 Zie rijksbegroting, technische mutaties, diversen. 
21 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-
provincies/gemeentefonds/circulairesgemeentefonds 
22 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/16/kamerbrief-nationaal-
programmaberging- 
vliegtuigwrakken-met-nog-vermiste-vliegers-uit-de-tweede-wereldoorlog 
23 SOVB: Stafofficier vliegtuigberging van de Koninklijke Luchtmacht 
24 Bergingsdienst van de Klu: Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht 
25 EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
26 BIDKL: Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht 
 


