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Onderwerp 

Vereenvoudiging verdeling algemene uitkering 
gemeentefonds 
 
 

 

Geachte heer Donner, 

 

Er vindt op dit moment een breed herijkingsonderzoek plaats naar de 

verdeling van het gemeentefonds. Met het oog op de mogelijke 

consequenties van de verdeelonderzoeken voor het verdeelstelsel wil de 

Raad met dit advies pleiten voor een globale en transparante verdeling van 

de algemene uitkering.  

 

Bij dit advies is meegezonden het cahier; ‘Vereenvoudiging van de 

verdeling algemene uitkering gemeentefonds’. Dit cahier bestaat uit twee 

bijdragen die als achtergrond hebben gediend bij dit advies:  

- ‘Eenvoud als kenmerk van het ware’ betreft een beschouwing over de 

achtergronden waarom ondanks de wens tot globaliteit, transparantie en 

eenvoud de verdeling steeds ingewikkelder is geworden. 

- ‘ Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de verdeling van het 

gemeentefonds’ betreft een technische exercitie waarin wordt aangetoond dat 

de bestaande verdeling met een beperkt aantal verdeelmaatstaven kan worden 

benaderd.  

De Raad beveelt de lezing van dit cahier van harte bij u aan. 
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Samenvatting  

Bij de verdeling van de algemene uitkering wordt een onevenredig zwaar 

belang toegekend aan het tot uitdrukking brengen van kostenverschillen 

tussen gemeenten in allerlei verdeelmaatstaven (kostenoriëntatie). Dit 

brengt hoge bestuurlijke onderhoudskosten met zich. Er zijn niet alleen erg 

veel maatstaven, sommige hebben amper enig gewicht, weer andere zijn 

nauwelijks onderscheidend ten opzichte van andere maatstaven of zijn te 

weinig onderscheidend tussen gemeenten. De verdeling van de algemene 

uitkering is daardoor nodeloos ingewikkeld en weinig transparant. Het 

leidt tot een vorm van schijnexactheid die voorbijgaat aan het feit dat geen 

enkel verdeelonderzoek de werkelijke kosten bij alle gemeenten exact in 

een verdeelmodel kan bepalen. De sterke nadruk op kostenoriëntatie 

versterkt daarbij de normerende werking van het verdeelstelsel waardoor 

de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van het lokale bestuur 

geweld wordt aangedaan. De Raad waarschuwt voor de eenzijdige nadruk 

op kostenoriëntatie en benadrukt daarom het belang van een zekere mate 

van globaliteit. De Raad verwijst naar een bijgevoegd onderzoek dat 

aantoont dat een adequate verdeling mogelijk is met circa de helft van het 

bestaande aantal verdeelmaatstaven. Met het oog op de lopende 

verdeelonderzoeken doet de Raad een aantal aanbevelingen om te komen 

tot een meer globale en transparante verdeling van de algemene uitkering. 

 

 

1.  

Uitgangspunten bij de verdeling van de algemene uitkering 

Uitgangspunt voor de verdeling van de algemene uitkering is het 

zogenoemde derde aspiratieniveau dat inhoudt dat de gemeenten bij een 

gelijke belastingdruk een gelijkwaardig voorzieningencapaciteit dienen te 

hebben. Uit dit derde aspiratieniveau vloeit het uitgangspunt van 

kostenoriëntatie voort. Kostenoriëntatie houdt in dat de verdeling tegemoet 

komt aan de relatieve behoefte aan middelen ter bekostiging van 

voorzieningen. De verdeling van de algemene uitkering moet dus 

bijdragen aan de versterking van de zelfstandige positie van de gemeenten. 

Het in extremo doorvoeren van kostenoriëntatie roept vooral bestuurlijke 

bezwaren op. Het vereist dat alle factoren die kostenverschillen 

veroorzaken in het verdeelstelsel worden opgenomen. Dat leidt tot de 

volgende nadelen: 

• Een sterke normerende werking van het verdeelstelsel waardoor de 

beleidsvrijheid van gemeenten geweld wordt aangedaan; 

• Afnemende transparantie; 

• Hoge bestuurlijke en ambtelijke kosten om het stelsel te 

onderhouden. 
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De kostenoriëntatie wordt beperkt door het uitgangspunt van globaliteit. 

De algemene uitkering dient bij te dragen aan de zelfstandige positie van 

de gemeenten om een autonome afweging te maken betreffende de kosten 

en de baten van gemeentelijke voorzieningen. Dat vereist een zekere mate 

van globaliteit.  

 

De memorie van toelichting bij het ontwerp van de nieuwe Financiële 

verhoudingswet stelt ten aanzien van globaliteit het volgende: “Het 

verdeelstelsel moet de gewenste verdeling op een globale wijze tot stand 

brengen. Een te gedetailleerde verdeeltechniek bergt het risico in zich dat 

het Rijk onbedoeld een ongewenste invloed op het gemeentelijke beleid 

gaat uitoefenen. De verdeelnormen kunnen dan gaan werken als een 

bestedingsnorm en een dwingende werking krijgen voor het gemeentelijke 

beleid. Zo wordt het betere de vijand van het goede: het verdeelstelsel 

bewerkstelligt dan gelijkheid in plaats van gelijkwaardigheid van de 

voorzieningenniveaus. De zelfstandigheid en de eigen 

verantwoordelijkheid van het lokale bestuur wordt daardoor niet 

bevorderd. Een globale aanpak impliceert dat niet met alle kostenfactoren 

rekening kan en moet worden gehouden. Het eigen belastinggebied kan in 

die gevallen als buffer fungeren.”
1
 

 

Tussen beide uitgangspunten bestaat een zekere spanning. Indien de 

nadruk te sterk op kostenoriëntatie komt te liggen, leidt dat tot een zeer 

gedetailleerd stelsel. Daarin zou rekening moeten worden gehouden met 

een veelheid aan factoren die tegemoet zouden moeten komen aan de 

meest uiteenlopende situaties, waarin individuele gemeenten verkeren. 

 

Globaliteit kent ook haar grenzen. Zij is mogelijk zolang de gemeenten een 

behoorlijke mate van beleids- en bestedingsvrijheid kennen. Wordt deze 

als gevolg van nadere regelgeving minder, dan dient het verdeelstelsel 

meer rekening te houden met de kostenverschillen die uit die regelgeving 

voortvloeien. Een zekere globaliteit is ook gerechtvaardigd zolang de 

gemeenten de beschikking hebben over een substantieel eigen 

belastinggebied.  

 

Een oordeel over de eenvoud van de verdeling kan ook niet los worden 

gezien van de bestuurlijke verhoudingen en de daarbij passende financiële 

verhouding. Er ligt immers een relatie met de beleidsvrijheid van 

gemeenten, de taak en schaal van de gemeenten, de wenselijkheid van 

differentiatie in het takenpakket van gemeenten en de wijze van 

bekostiging van taken.  

 

                                                      
1
 Tweede Kamer 24 552 vergaderjaar 1995-1996, nr. 3 blz. 16. 
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2. 

De feitelijke ontwikkeling 

Bij het eerste ontwerp van het nieuwe verdeelstel van de Fvw werd gedacht 

aan een helder en transparant verdeelmodel met een beperkt aantal 

verdeelmaatstaven Het verdeelstelsel begon in 1997 met 41 

verdeelmaatstaven. In 2003 waren er 48 en in 2010 zijn er welgeteld 60.
2
 In 

dezelfde periode nam het aantal gemeenten af van 572 in 1997, tot 489 in 

2003, tot 431 in 2010, in 2011 zullen dat er 419 zijn. Per saldo zou mogen 

worden verwacht dat de kenmerkende verschillen tussen gemeenten door 

schaalvergroting kleiner zijn geworden. 

 

Er zijn in 2010 13 maatstaven, los van de vaste bedragen, waarmee minder 

dan 0,1% van de algemene uitkering wordt verdeeld en 29 maatstaven 

waarmee minder dan 0,5% van de algemene uitkering wordt verdeeld. Met de 

vijf belangrijkste uitgavenmaatstaven wordt dan 61 % van de algemene 

uitkering verdeeld en met 15 uitgavenmaatstaven wordt 93% van de algemene 

uitkering verdeeld. (zie bijlage I) 

Niet alleen zijn er veel maatstaven die slechts een beperkt gewicht in de 

verdeling hebben, ook het onderscheidend vermogen van een aantal 

maatstaven is zeer gering, doordat ze vaak sterk met elkaar samenhangen. 

Gemeenten met veel bijstandsontvangers hebben ook veel 

uitkeringsontvangers en veel lage inkomens. Toch worden deze variabelen 

apart in de verdeling meegenomen. Het verdeelsysteem bevat bovendien 

niet alleen het aantal bijstandsontvangers, maar ook het aantal 

bijstandsontvangers gedeeld door de som van 350 en het aantal 

bijstandsontvangers (dit heet schaalnadeel uitvoering WWB) en het aantal 

bijstandsontvangers tot de macht 0,87 (schaalvoordeel uitvoering WWB). 

Daarnaast zijn er maatstaven waarmee weliswaar veel geld wordt verdeeld, 

maar waarvan het wezenlijke effect op de verdeling van algemene 

uitkering gering is. Een voorbeeld is de maatstaf ‘lage inkomens met 

drempel’, een lineaire combinatie van ‘lage inkomens’ en ‘woonruimten’. 

Hetzelfde geldt voor de maatstaf ‘inwoners tussen 75 en 85 jaar’ die 

weinig toevoegt aan de maatstaf ‘ouderen’ (65-plussers). Sommige 

maatstaven lijken vooral een symbolische betekenis te hebben.  

 

Dit alles wijst op een zeer verfijnd, ingewikkeld en weinig transparant 

verdeelstelsel. 

 

                                                      
2
 Over het aantal maatstaven is verschil van mening mogelijk. In dit geval is gewoon het 

aantal maatstaven geteld zoals die in de circulaires van het gemeentefonds zijn vermeld. 

Er bestaan maatstaven in soorten en maten: enkelvoudig en samengesteld (zie bijlage I). 
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3.  

Beoordeling van de ontwikkeling 

De Raad constateert dat in de loop der tijd de nadruk zeer sterk op de 

kostenoriëntatie is komen te liggen en dat de globaliteit gaandeweg uit het 

oog is verloren. De Raad heeft zich in verschillende adviezen de afgelopen 

jaren kritisch uitgelaten over de steeds verdergaande verfijning van het 

verdeelstelsel.
3
  

 

De kern van elk verdeelvraagstuk is een normatieve bestuurlijke uitspraak 

over het kostenniveau dat de rijksoverheid wenst te honoreren en met 

welke factoren zij daarbij rekening wenst te houden. Door de verdeling aan 

te passen vermijdt het Rijk de budgettaire consequenties voor de 

rijksbegroting. Met honorering van kostenverschillen die voortkomen uit 

rijksbeleid, rijksregels en dergelijke wordt legitimiteit en draagvlak 

‘gekocht’ voor een steeds verfijndere verdeling. Daar zijn vaak wel 

omvangrijke verdeelonderzoeken voor nodig. Indirect ontstaat daardoor de 

neiging om vooral die factoren te honoreren die aansluiten bij het 

rijksbeleid. Het karakter van de algemene uitkering verandert 

sluipenderwijs in een bekostigingsinstrument voor rijksbeleid. Gemeenten 

zijn weliswaar vrij anders te beslissen over de besteding van de algemene 

uitkering, maar er gaat ontegenzeggelijk een normerende werking uit van 

de verdeling. Het aantal verdeelmaatstaven is in veel opzichten dan ook 

het symbool van een te ver doorgeschoten normeringsdrift van de 

rijksoverheid en een beperking van de beleidsvrijheid van gemeenten. Hoe 

meer beleidsvrijheid, hoe globaler de ijkpuntformule immers kan zijn.  

 

Het normatieve karakter van de verdeling van de algemene uitkering versterkt 

op rijksniveau de tendens uitspraken te doen over het uitgavenniveau van 

gemeenten. De algemene uitkering dreigt daarmee een soort bundeling van 

specifieke uikeringen te worden waarbij op landelijk niveau wordt gekeken 

wat de gemeenten op het specifieke beleidsterrein (cluster) uitgeven, wat de 

gemeenten daarvoor leveren en hoeveel ze al dan niet ‘overhouden’. Terwijl 

het karakter van de algemene uitkering juist is dat deze vrij besteedbaar is en 

dat afweging en verantwoording over de meest doelmatige besteding daarvan 

bij de gemeenten zelf ligt.  

 

Een andere verklaring voor de verfijning van de verdeling is een 

overtrokken gelijkheidsstreven. Een maatstaf houdt een waardering in dat 

bepaalde feiten en/of omstandigheden kostenverhogend werken. Het wordt 

                                                      
3
 Enkele voorbeelden: Rfv, Aanpassing leerlingenmaatstaf, maart 1999; Rfv, Aanpassing 

gemeentefondsmaatstaf stadsvernieuwing, augustus 2001; Rfv, Advies periodiek 

onderhoudsrapport gemeentefonds 2011, november 2010; Rfv, Advies periodiek 

onderhoudsrapport gemeentefonds 2008, oktober 2007; Rfv, Meerkosten slechte 

bodemgesteldheid, januari 2006. 
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door gemeenten vaak gezien als een erkenning voor hun specifieke 

problematiek. Met de maatstaf wordt duidelijk gemaakt dat met bepaalde 

feiten en omstandigheden rekening is gehouden. Dat roept steeds de vraag 

op waarom dan ook niet met andere kostenverhogende factoren rekening 

gehouden zou moeten worden. Het beperken van herverdeeleffecten bij het 

overhevelen van specifieke uitkeringen in naar het gemeentefonds 

versterkt ongewild deze trend. De ene verfijning in het verdeelstelsel lokt 

daarmee de andere uit. Er ontstaat een ‘hometrainereffect’, heel veel kleine 

aanpassingen die per saldo weinig verschil opleveren. 

Bij herijkingsoperaties ontstaat de neiging om de verschillen tussen 

feitelijke uitgaven en ijkpuntmaatstaven steeds verder te willen verkleinen. 

Dit leidt ertoe dat men elk objectiveerbaar verschil in uitgavenniveau wil 

gaan honoreren. Verschillen die minder eenvoudig te zijn objectiveren, 

zoals verschillen in de inkomsten (bijvoorbeeld de Overige Eigen 

Middelen) worden vooralsnog ontzien. De vergaande detaillering levert 

daarmee een zekere schijnexactheid en willekeur op.  

De toegenomen beschikbaarheid van statistische informatie en de 

vergroting van de technische hulpmiddelen maakt de steeds verdergaande 

verfijning van het verdeelstelsel ook mogelijk. De geconstateerde 

verschillen worden echter verabsoluteerd, waarmee voorbij wordt gegaan 

aan het feit dat de gehanteerde onderzoeksmethode geen exacte uitspraken 

over de verschillen toelaat. Elke onderzoeksmethode kent 

noodzakelijkerwijs een aantal onzekerheidsmarges. Met de sterke nadruk 

op verschillen tussen ijkpuntverdeling en feitelijke uitgaven ontstaat een 

verdeelstelsel dat veel onderhoud vergt.  

 

In eerste aanleg kan een verfijning van het verdeelstelsel bijdragen aan het 

bestuurlijk draagvlak voor het verdeelmodel, zeker bij de gemeenten die 

daardoor worden bevoordeeld. De verschillende elkaar soms opheffende 

aanpassingen in de verdeling leiden niet altijd tot een werkelijke, 

betekenisvolle en uitlegbare verbetering van de verdeling. Dat blijkt uit het 

feit dat de huidige verdeling goed kan worden benaderd met een beperkt 

aantal maatstaven, zoals de tweede bijdrage in cahier ‘Vereenvoudiging van 

de verdeling’ laat zien. Er ontstaat dus een schijnnauwkeurigheid. Daarbij 

doet een ingewikkelde verdeling afbreuk aan de gewenste transparantie. 

Daarmee ondergraaft het uiteindelijk ook het bestuurlijk draagvlak voor de 

verdeling. 

 

Kortom: de Raad constateert dat het grote aantal maatstaven niet alleen een 

symbool is van te ver doorgeschoten normeringsdrift van het Rijk maar even 

zozeer van een overtrokken gelijkheidsstreven. Beide doen afbreuk aan de 

gewenste globaliteit en transparantie van de verdeling.  
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4. 

Overweging en aanbevelingen 

De algemene uitkering is in eerste aanleg bedoeld om de eigen beleids- en 

bestedingvrijheid van gemeenten te waarborgen en niet om rijksbeleid te 

bekostigen. De nadruk op kostenoriëntatie heeft geleid tot een zeer 

verfijnd verdeelstelsel. De Raad beperkt zich hier tot de algemene 

uitkering maar merkt wel op dat de constatering over de gedetailleerdheid 

ook geldt voor integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen. 

  

De herijking van de algemene uitkering biedt een goede gelegenheid deze 

tendens te keren en weer te streven naar een meer globale en transparante 

verdeling van de algemene uitkering. Figuur 3 uit het bij dit advies 

behorende cahier laat zien dat het mogelijk is de afweging tussen het 

aantal maatstaven en de verdelende rechtvaardigheid expliciet in beeld te 

brengen. Op basis hiervan is het mogelijk een politiek-bestuurlijke keus te 

maken voor het precieze aantal te hanteren maatstaven. De Raad is van 

oordeel dat een adequate verdeling mogelijk is met circa de helft van het 

bestaande aantal verdeelmaatstaven.
4
 

 

De Raad doet de volgende aanbevelingen: 

 

1. Bij de lopende herijking moet het aantal verdeelmaatstaven van de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds met ongeveer de helft 

worden teruggebracht. 

2. In de toekomst moet de meerwaarde van elke voorgestelde nieuwe 

maatstaf steeds worden afgewogen tegen de waarde van de al 

bestaande maatstaven. Steeds zal moeten worden bezien of 

invoering van een nieuwe maatstaf gepaard kan gaan met de 

afschaffing van een bestaande maatstaf, zodat het aantal maatstaven 

niet toeneemt.  

3. Maatstaven die onvoldoende onderscheidend vermogen hebben 

moeten worden vermeden. Een maatstaf dient voor een substantiële 

groep van gemeenten een wezenlijk effect te hebben om de omvang 

van de algemene uitkering. Anders moet de maatstaf niet worden 

toegelaten. 

4. Bij het al dan niet honoreren van kostenfactoren moet de 

consistentie niet uit het oog worden verloren. Voorkomen moet 

worden dat er ongerechtvaardigde verschillen in verfijning van het 

verdeelstelsel tussen de verschillende clusters gaan ontstaan. 

5. De verdeling dient alleen gebaseerd te zijn op feitelijk vast te stellen 

kostenverschillen tussen gemeenten. De verdeling dient in eerste 

                                                      
4
  Zie de bijdrage in het cahier ‘Vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering 

gemeentefonds’ van Maarten Allers ‘Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de verdeling van 

het gemeentefonds’ 
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aanleg te worden bepaald door de bestedingsrichting van de 

collectiviteit van de gemeenten en niet door beleidsvoorkeuren van 

het Rijk of te verwachten toekomstige dan wel wenselijke 

uitgavenniveaus van gemeenten. 

6. Onderhoud en herijking van de verdeling moet gericht zijn op brede 

uitgavenclusters en niet op een subcluster niveau. Het los van de 

ontwikkelingen in een cluster als geheel herzien van een enkele 

maatstaf (behoudens een technische aanpassing) tast de globaliteit 

van de verdeling aan. 

7. Verdeelmaatstaven die gekoppeld zijn aan een specifieke taak of 

een bepaald uitgavencluster dienen zoveel mogelijk te worden 

vermeden. Factoren die een te directe relatie hebben met een 

gemeentelijke taak zijn niet geschikt als verdeelmaatstaf. 

Maatstaven die sterk samenhangen kunnen soms worden 

samengevoegd (voorbeeld: historische kern). 

8. Voor de verdeling moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden 

van algemeen kenbare maatstaven uit openbare bronnen.  

9. Vermeden moet worden dat maatstaven worden gehanteerd die 

slechts voor een of enkele gemeenten relevant zijn. De kosten die 

de bestaande vaste bedragen van de G4  geacht worden te 

compenseren dienen zoveel mogelijk met algemene maatstaven te 

worden benaderd.
5
 

 

 

  

 

De Raad voor de financiële verhoudingen, 

 

 

 

 

Mr. M.A.P. van Haersma Buma, voorzitter 

 

 

 

 

Dr. C.J.M Breed, secretaris 

      

     

 

                                                      
5
 Rfv, Naar een transparante financiële verhouding tussen het Rijk en de vier grote steden, 

december 2009. 
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Bijlage I  

Aandeel van de maatstaven in de verdeling algemene uitkering 

gemeentefonds 

 

 Algemene uitkering 2010 

                               

15.526  In %%  Cumulatief 

 1 Inwoners 3.371 21,71 21,7 

 2 Woonruimten 2.132 13,73 35,4 

 3 Omgevingsadressendichtheid (Oad) 1.399 9,01 44,5 

 4 Inwoners < 20 1.361  8,77 53,2 

 5 Lokaal klantenpotentieel              1.317  8,48 61,7 

 6 Lage inkomens met drempel 797  5,13 66,8 

 7 Bijstandontvangers 643  4,14 71,0 

 8 Minderheden 641 4,13 75,1 

 9 Schaalvoordeelfactor 606  3,90 79,0 

10 Leerlingen voortgezet onderwijs (VO) 478 3,08 82,1 

11 Oppervlakte bebouwing kom*bfk 404  2,60 84,7 

12 Regionaal klantenpotententieel                       395 2,54 87,2 

13 Woonruimten *bfk 367  2,36 89,6 

14 Inwoners >64                 317  2,04 91,6 

15 Lage inkomens 297 1,91 93,6 

16 Vast bedrag Amsterdam 294 1,89 95,4 

17 Uitkeringsontvangers 206 1,33 96,8 

18 Vaste bedrag 183 1,18 97,9 

19 Leerlingen (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 182 1,17 99,1 

20 Land 171  1,10 100,2 

21 Vast bedrag Rotterdam 165 1,06 101,3 

22 Bedrijfsvestigingen 158 1,02 102,3 

23 Land bodemfactor totaal 155 1,00 103,3 

24 OZB-waarde niet woningen 150 0,97 104,3 

25 Bewoonde oorden 1930 en historische kern 126 0,81 105,1 

26 Vast bedrag Den Haag 126 0,81 105,9 

27 Eenouderhuishoudens 108 0,70 106,6 

28 Kernen Bfnk                         78  0,50 107,1 

29 Oppervlakte bebouwing 73 0,47 107,6 

30 Oppervlakte nietkom*bfnk 71 0,46 108,0 

31 Vast bedrag Utrecht                         70  0,45 108,5 

32 Oeverlengte* dichtheid* Bftot 68 0,44 108,9 

33 Bewoonde oorden 1930 62 0,40 109,3 

34 Suppletie bedrag OZB     60  0,39 109,7 

35 Verfijning Riolering 57  0,37 110,1 

36 Kernen minimaal 500 adressen 48 0,31 110,4 

37 Kernen 44 0,28 110,7 

38 Woonruimten *bftot 40 0,26 110,9 
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39 Inwoners 75-85 35 0,23 111,1 

40 Historische kernen >65 33  0,21 111,3 

41 Schaal nadeelfactor 30 0,19 111,5 

42 ISV (a) 23 0,15 111,7 

43 ISV (b) 14 0,09 111,8 

44 Extra groei jongeren 13 0,08 111,9 

45 Historische kernen met historisch water 13 0,08 111,9 

46 Oppervlakte buitenwater 12 0,08 112,0 

47 Binnenwater 11 0,07 112,1 

48 Oeverlengte* Bftot 11 0,07 112,2 

49 Extra groei leerlingen VO  10  0,06 112,2 

50 Historische kernen < 40 8  0,05 112,3 

51 Inwoners waddengemeenten   5  0,03 112,3 

52 Historische kernen 40 -65 5 0,03 112,3 

53 Bijstandontvangers (nieuw) 2  0,01 112,4 

54 Oad* btot                           1  0,01 112,4 

55 Vaste bedrag waddengemeenten 1 0,01 112,4 

56 Vast bedrag Baarle Nassau 0 0,00 112,4 

57 Land bodemtotaal        -1  -0,01 112,4 

58 OZB niet-woningen gebruikers -306 -1,97 110,4 

59 OZB niet-woningen eigenaren -380 -2,45 107,9 

60 OZB woningen eigenaren -1.267 -8,16 99,8 

 

Bfk = Bodemfactor 

Bftot = bodemfactor gemeente 

Bfnk= bodemfactor buitengebied 


