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Crisistypen ˃ Verstoring van de rechtspleging/rechtsorde 
˃ Problemen in penitentiaire inrichtingen, speciale inrichtingen et 

centra 

Bevoegd gezag ˃ Officier van justitie 
˃ College van procureurs-generaal 
˃ Minister van Justitie en Veiligheid 
˃ Inrichting of centrum: 

- directeur 
- landelijke coördinatie door Dienst Justitiële Inrichtingen DJI 
- officier van justitie 
- alleen voor openbare veiligheid: burgemeester of voorzitter 

veiligheidsregio 

Soorten maatregelen ˃ Normale strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
˃ Bewaken en beveiligen 

 
Penitentiaire inrichting, speciale inrichting en centrum: 
˃ eigen maatregelen directeur en coördinatie DJI 
˃ rampenbestrijding 
 
Continuïteit rechtspleging: 
˃ minister van Justitie en Veiligheid 
˃ president van een gerechtshof 
˃ president van een rechtbank 

Opschaling 
˃ De strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde ligt in beginsel bij een 
regioparket. Opschaling is mogelijk naar het 
College van procureurs-generaal en naar 
de minister van JenV (centralisatie). 

˃ Opschaling kan een deelaspect betreffen: 
alleen (delen van) de informatievoorziening 
en het mediabeleid zijn opgeschaald, niet 
het treffen van maatregelen. 

˃ Opschaling van het treffen van maatregelen 
kent twee stappen: 
- het zwaartepunt blijft decentraal, maar 

hoger gezag stuurt bij (aanwijzingen) 
- het hoger gezag neemt over. 

˃ Het College van procureurs-generaal 
beslist op verzoeken tot bijstand met 
uitzondering van de inzet van bijzondere 
bijstandseenheden.  

˃ Over de inzet van bijzondere 
bijstandseenheden (ondergebracht in de 
Dienst Speciale Interventies DSI, onderdeel 
van de Landelijke eenheid politiediensten) 
beslist de minister en in een aantal gevallen 
de voorzitter van het College namens de 
minister. 
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Bewaken en beveiligen (van objecten, 
diensten en personen) 
˃ Naast de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers en bedrijven, is het uitgangspunt 
van overheidsoptreden dat decentraal 
(burgemeester of officier van justitie) wordt 
bepaald of veiligheidsmaatregelen door de 
overheid dienen te worden getroffen, tenzij 
op centraal niveau (het ‘rijksdomein’) wordt 
bepaald dat maatregelen nodig zijn. 

˃ De burgemeester is op grond van zijn 
verantwoordelijkheid voor de openbare 
orde primair verantwoordelijk voor de 
bewaking en beveiliging van objecten en 
diensten. Hij kan maatregelen treffen bij 
een algemene dreiging gericht op 
bijvoorbeeld de infrastructuur of op 
ambassades. 
Wanneer er echter een concrete dreiging is 
van een aanslag op een object of dienst op 
een bepaald tijdstip, ligt de 
verantwoordelijkheid bij de hoofdofficier. 

˃ Het waken voor de veiligheid van personen 
is expliciet benoemd als onderdeel van de 
strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. De hoofdofficier van justitie 
draagt hierover het gezag. 

˃ Voor bewaken en beveiligen in het 
rijksdomein kan de minister personen, 
objecten en diensten aanwijzen. De 
burgemeester en officier van justitie voeren 
uit. 

˃ Persoonsbeveiliging wordt uitgevoerd door 
de landelijke eenheid politiediensten, zowel 
centraal als decentraal. 
 

Penitentiaire inrichtingen (p.i.) &  
speciale inrichtingen en centra 
˃ Bij een probleem van strafrechtelijke aard 

(bijvoorbeeld een gijzeling) vindt normale 
afhandeling plaats door de directeur in 
afstemming met een regioparket. 

˃ Openbare orde speelt per definitie niet in 
een inrichting, wel daarbuiten:  de directeur 
van de inrichting is verantwoordelijk voor de 
interne orde, de burgemeester is 
verantwoordelijk voor de openbare orde. 

˃ Openbare veiligheid (brand, 
rampenbestrijding, geneeskundig) strekt 

zich wel uit tot het terrein van de inrichting: 
de directeur treft eigen maatregelen, de 
burgemeester is eindverantwoordelijk.                       
De burgemeester of voorzitter 
veiligheidsregio kan desnoods evacuatie 
bevelen. 

˃ Het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) van het ministerie van 
JenV coördineert landelijke maatregelen 
voor de inrichtingen (en centra), zoals 
interne bijstand en problemen met 
meerdere inrichtingen. 

 
Continuïteit rechtspleging 
˃ Als bijvoorbeeld een deel van het land 

wordt geëvacueerd, kunnen maatregelen 
worden getroffen ten behoeve van de 
continuïteit van de rechtspleging; dat zijn 
tijdelijke maatregelen inzake de rechterlijke 
organisatie en procesrecht (zoals wijziging 
van termijnen en van verschillende 
vormvoorschriften). De minister van JenV is 
bevoegd, en de president van de rechtbank 
of hof voor de uitvoering binnen hun 
jurisdictie. 

˃ In dit verband zijn voor de minister van 
JenV rijksheren aangewezen die namens 
de minister maatregelen kunnen treffen.  
Deze aanwijzing is echter verouderd: de 
commissaris van de Koning is aangewezen 
als rijksheer, terwijl de (hoofd)officier van 
justitie namens de minister overleg voert op 
decentraal niveau en gemandateerd kan 
worden voor de uitoefening van 
noodbevoegdheden. 

 
Relatie met regionaal beleidsteam en 
commissaris van de Koning 
˃ De (hoofd)officier van justitie (niet de 

zaaksofficier) maakt deel uit van een 
regionaal beleidsteam. 

˃ Indien een burgemeester of voorzitter 
veiligheidsregio een maatregel of het 
optreden van de hoofdofficier om redenen 
van de openbare veiligheid of openbare 
orde onverantwoord acht, kan hij: 
- op grond van zijn eigen 

noodbevoegdheden binnen het domein 
van openbare orde en veiligheid een 
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bevel geven of voorschriften 
uitvaardigen en daarbij binnen dat kader 
maatregelen van de hoofdofficier 
dwingend bijsturen of beperken (dus 
zonder zich daarbij op het terrein van 
het strafrecht te begeven) 

- aan de commissaris verzoeken te 
interveniëren. De commissaris kan een 
aanwijzing geven inzake samenwerking 
in het regionaal beleidsteam of – voor 
wat betreft de maatregelen zelf – 
overleg voeren met de hoofdofficier of 
‘bovenlangs’ verzoeken jegens de 
hoofdofficier dwingend op te treden. 

˃ Vice versa, als de hoofdofficier van justitie 
een maatregel van een burgemeester of 
voorzitter van een veiligheidsregio 
onverantwoord acht, kan hij verzoeken dat 
de commissaris ingrijpt. 
 

Europese en internationale aspecten 
˃ Nederland heeft met Duitsland, België, 

Luxemburg, Frankrijk, Spanje en  
Oostenrijk afspraken gemaakt over 
grensoverschrijdend politieel optreden. Dat 
kan ook bijstandsverlening betreffen bij 
grootschalige evenementen en rampen, en 

bijstand ten behoeve van de handhaving 
van de openbare orde. 

˃ In Europees verband wordt op 
verschillende manieren op het terrein van 
justitie samengewerkt. Enkele in het oog 
springende voorbeelden zijn: 
- Europol (Europese politiedienst, naast 

het mondiale Interpol/International 
Criminal Police Organization) 

- Eurojust (EU Judicial Cooperation Unit) 
- Frontex (Europees Agentschap voor het 

beheer van de operationele 
samenwerking aan de buitengrenzen 
van de lidstaten van de Europese 
Unie/Frontières extérieures). 

Ten behoeve van de algehele coördinatie is 
het ‘Permanent Comité operationele 
samenwerking op het gebied van de 
binnenlandse veiligheid’ opgericht. 
De handhaving van de binnenlandse 
veiligheid blijft uitdrukkelijk een taak van de 
lidstaten. 
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Justitie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NB Internationale bijstand en samenwerking 
– hier niet weergegeven – vindt plaats via 
verschillende kanalen. Het kan het ministerie 
van JenV betreffen, maar ook het Openbaar 
Ministerie of de politieorganisatie zelf. 
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Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 
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Instituut Fysieke Veiligheid

Iedere dag werken zo’n 300 professionals bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 

aan de kwaliteit en de organisatie van crisisbeheersing en brandweerzorg in 

ons land. Zij dragen eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een 

professionele en veilige manier kunnen doen. Het IFV is het publiek kennisinstituut 

dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt 

met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Want met elkaar staan we 

voor de veiligheid van iedere burger in Nederland. 

Instituut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010
6801 HA  Arnhem
026 355 24 00
www.ifv.nl
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