
Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing  
Bevoegdhedenschema 19  –  Media en openbaarheid



1 

 

Bevoegdhedenschema media en openbaarheid 
 
versie 2018 
 
zendtijd en gebruik studio’s en dergelijke  
 
maatregel  
 

instantie  wettelijke basis  toelichting  

1. vorderen van zendtijd, 
studio’s e.d. 

1. minister-president; hij kan 
ook andere autoriteiten 
aanwijzen die mededelingen 
kunnen doen (i.e. ministers, 
commissarissen van de 
Koning, burgemeesters) 

1. art. 6.26 lid 1 Mediawet 2008, 
Uitvoeringsbesluit ex art. 173 Mediawet 
(Stb. 1988, 341); 
vangnet: art. 3a Vorderingswet*, zie 
schema schaarste algemeen 
 
 

1. deze regeling in de Mediawet 2008 kent geen 
regeling voor toegang tot persorganen 
 
art. 6.26 lid 1 Mediawet 2008 met 
Uitvoeringsbesluit zijn centralistisch, een 
rechtstreekse relatie tussen decentrale 
overheden en regionale omroepen 
(‘calamiteitenzender’) is geregeld bij 
convenant** 
 
het Uitvoeringsbesluit is nog niet aangepast aan 
de Wet veiligheidsregio's 
 

2. aanwijzingen aan aanbieders 
van openbare 
telecommunicatienetwerken en 
openbare telecommunicatie-
diensten betreffende:  
a. het gebruik van 
mededelingen van 
overheidsinstanties om het 
publiek te waarschuwen voor 
dreigende rampen of 
noodsituaties en om de 
gevolgen van rampen of  
noodsituaties te verzachten 
 

2. minister van EZK in 
overeenstemming met 
minister van JenV 

2. art. 14.1.2 Telecommunicatiewet 
 
 

2. Europees kader voor gebruik van 
elektronische communicatienetwerken en 
elektronische communicatiediensten voor 
‘mededelingen van overheidsinstanties aan het 
algemene publiek om het publiek te 
waarschuwen voor imminente dreigingen en om 
de gevolgen van grote rampen te verzachten’: 
Machtigingsrichtlijn, 2002/20/EG, Pb. 2002, L 
108/21, bijlage A onder 11bis gewijzigd bij 
Richtlijn 2009/140, Pb. 2009, L 337/37 (bijlage, 
onder 2, e) 
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maatregel  
 

instantie  wettelijke basis  toelichting  

b. het waarborgen van de 
communicatie tussen en met 
hulpdiensten en 
overheidsinstanties tijdens 
rampen of noodsituaties 
 

   

 
 
Openbaarheid  
 
maatregel  
 

instantie  wettelijke basis  toelichting  

1a. relatieve en absolute 
weigeringsgronden , in het 
bijzonder de  veiligheid van de 
Staat en bij milieu-informatie: 
de beveiliging van bedrijven en 
het voorkomen van sabotage 
 

1a. overheid algemeen 
 

1a. art. 10 lid 1 onder b en lid 7 onder b 
Wet openbaarheid van bestuur; 
zie ook art. 15 Archiefwet 1995 
 

1a. het betreft normaal recht, ook van 
toepassing op preventie en preparatie, m.u.v. 
art. IIIA Wet bescherming staatsgeheimen* 
 

1b. tweede tekst milieu -
informatie  en informatie in het 
stuk dat niet als milieu-
informatie is te beschouwen 
 

1b. betreffende bevoegd 
gezag 
 
 

1b. art. 19.3, 19.6a, 19.7 Wet 
milieubeheer 
 
 

 

1c. opgave RIVM -register  ex 
art. 12.12 Wet milieubeheer 
 

1c. betreffende bevoegd 
gezag 
 
 

1c. art. 19.8 Wet milieubeheer 
 

 

2. beperkte openbaarheid 
rampbestrijdingsplan  ter 
voorkoming van sabotage 
 

2. bestuur veiligheidsregio 
 

2. art. 49 lid 2 onder b Wet 
veiligheidsregio's (Wvr) 
 
 

 

3. beperkte openba arheid 
risicokaart via internet 
 

3. minister van JenV, bij 
regeling 
 

3. art. 45 lid 3 Wvr, art. 8 lid 3 Regeling 
provinciale risicokaart 
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maatregel  
 

instantie  wettelijke basis  toelichting  

4. aanwijzen verboden 
plaats 
 
 

4. regering, bij beschikking (of 
door bij amvb aangewezen 
autoriteiten; aanwijzing heeft 
echter niet plaatsgevonden) 
 

4. Wet bescherming staatsgeheimen 4. de noodbevoegdheid ex art. IIIA Wet 
bescherming staatsgeheimen* gaat verder dan 
de normale bevoegdheden: elk werk van 
openbaar verkeer en van openbaar nut kan 
worden aangewezen 
 

5. vernietiging van archieven 
ter beveiliging van 
staatsgeheimen,  zie het 
schema cultureel erfgoed 
 

   

 
 
censuur  
 
maatregel  
 

instantie  wettelijke basis  toelichting  

 
 

  censuur is een inbreuk op de Grondwet en kan 
daarom alleen tijdens de algemene 
noodtoestand (op grond van de Coördinatiewet 
uitzonderingstoestanden) worden ingesteld 
 
zie ook schema defensie 
 

1. regelen stellen voor  de 
inhoud van radio- en 
televisieprogramma’s  en het 
toezicht daarop 
 

1. minister-president 
 

1. art. 6.26 lid 2 Mediawet 2008 
 

 

2a. post, stuk of bericht  in 
beslag nemen, afluisteren, c.a. 
 
 

2a. autoriteiten daartoe 
aangewezen door minister van 
JenV 
 

2a. art. 14 Wet buitengewone 
bevoegdheden burgerlijk gezag* jo. art. 
14.5 lid 1 Telecommunicatiewet en art. 71 
lid 1 Postwet 2009 
 
 

 



4 

 

maatregel  
 

instantie  wettelijke basis  toelichting  

2b. beperkingen, verbod voor 
geschriften e.d. 
 

2b-c. minister van JenV 
 

2b-c. art. 12, 13 Wet buitengewone 
bevoegdheden burgerlijk gezag* 

 

2c. verbieden vertoningen 
 

   

 
 
 
BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)  
 
Voor de BES-eilanden geldt specifieke wetgeving. Ter vergelijking zij hier vermeld: 
- Mediawet BES 
- Wet openbaarheid van bestuur BES. 
 
 
*) Inwerkingstelling bij Koninklijk Besluit, hetzij separaat, hetzij nadat de beperkte of algemene noodtoestand is afgekondigd (Coördinatiewet 
uitzonderingstoestanden), tenzij urgentie onverwijlde inwerkingstelling noodzakelijk maakt (dan: op grond van ongeschreven recht). 
Art. 35 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijke gezag is abusievelijk niet aangepast bij wijziging van deze wet in 1997, zodat de noodbepalingen zowel 
in werking moeten treden (art. 35) als in werking moeten worden gesteld (art. 1). 
 
**) Zie hierover het rapport Met beeld en beleid, de rol van de regionale publieke zender bij crises en rampen, 2005, en het Modelconvenant 
calamiteitenzender, uitgegeven door het ministerie van BZK, 2010. 
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Instituut Fysieke Veiligheid
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het 
versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun 
taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven 
en beheren van gemeenschappelijk materieel en wij adviseren de betrokken besturen. 

Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.




