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Bevoegdhedenschema 8 Justitie en terrorisme 
 

Februari 2021 
 

Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
 

Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

1.  Centralisatie 

besluitvorming 

 

 1.  Art. 8 en 140 Wetboek van 

strafvordering 

Art. 127 en 130 lid 4 Wet op de 

rechterlijke organisatie 

Art. 10:22, 10:23 Algemene wet 

bestuursrecht 

1.  De (normale)  aanwijzingsbevoegdheden in 

het taakveld van Justitie en Veiligheid kunnen 

ook bij crises worden benut 

 

  1a. College van procureurs-

generaal 

  

 1b. Minister van JenV   

2. Bijstand 

 

   

2a. Bijstand voor een regionale 

politie-eenheid 

2a. Verzoek aan korpschef, op 

aanvraag officier van justitie 

2a. Art. 56 lid 2 Politiewet 2012 (Pw) 

 

 

2b. Bijstand door krijgsmacht, 

zie schema Defensie 

   

2c. Inzet bijzondere 

bijstandseenheden 

 

2c. Verzoek college van 

procureurs-generaal, op 

aanvraag officier van 

justitie, aan minister van 

JenV (in een aantal 

gevallen beslist de 

2c. Art. 59 Pw, regeling Dienst Speciale 

Interventies (regeling DSI) 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

voorzitter van het college 

namens de minister); 

minister van JenV beslist, 

hij informeert de minister 

van Defensie 

2d. Bijstand bij  

onderschepping 

luchtvaarttuig bij terrorisme, 

zie hierna 

   

2e. Buiten werking stellen van 

enkele bijstandsbepalingen 

(m.u.v. Bepalingen over 

bijstand door krijgsmacht en 

inzet bijzondere 

bijstandseenheden) 

2e. Minister van JenV; in 

overeenstemming met 

minister van Defensie, 

indien met toepassing van 

de Coördinatiewet 

uitzonderingstoestanden 

bepalingen uit de 

oorlogswet voor Nederland 

in werking zijn gesteld 

2e. Art. 10 Wet buitengewone 

bevoegdheden burgerlijk gezag* 

 

2f. Grensoverschrijdende 

politiële samenwerking en 

bijstand 

 

2f. In de verdragen genoemde 

autoriteiten 

2f. Verdrag tussen het koninkrijk der 

Nederlanden, het koninkrijk België en 

het groothertogdom Luxemburg inzake 

grensoverschrijdend politieel optreden 

(verdrag van Senningen), trb. 2005, 

35, laatstelijk gewijzgd bij trb. 2010, 

179 

  

 Verdrag tussen het koninkrijk der 

Nederlanden en de bondsrepubliek 

Duitsland inzake de 

grensoverschrijdende politiële 

samenwerking en de samenwerking in 

2f. Samenwerking in EU-verband: 

 Voor Europol, zie besluit van de raad van 6 

april 2009, nr. 2009/371/jbz, tot oprichting van 

de Europese politiedienst (Europol), pb. 2009,  

l 121/37 

 

 Voor Eurojust, zie besluit van de raad van 15 

juli 2009, 2009/426/jbz, inzake het versterken 

van eurojust en tot wijziging van besluit 

2002/187/jbz betreffende de oprichting van 

eurojust,  teneinde de strijd tegen ernstige 

vormen van criminaliteit te versterken, pb. 

2009,  l 138/14. Zie verder de voorgestelde  
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

strafrechtelijke aangelegenheden 

(verdrag van Enschede), trb. 2005, 86 

 

 Verdrag tussen het koninkrijk België, 

de bondsrepubliek Duitsland, het 

koninkrijk Spanje, de republiek 

Frankrijk, het groothertogdom 

Luxemburg, het koninkrijk der 

Nederlanden en de republiek 

Oostenrijk inzake de intensivering van 

de grensoverschrijdende 

samenwerking, in het bijzonder ter 

bestrijding van het terrorisme, de 

 Grensoverschrijdende criminaliteit en 

de illegale migratie (verdrag van 

Prüm), trb. 2005, 197 

wijziging van de Wet op de rechterlijke 

organisatie ter implementatie van dit besluit, 

kamerstukken 33 036 

 

 Voor Frontex, zie schema Vreemdelingen, 

grenscontrole en -bewaking 

 

 Voor het permanent comité operationele 

samenwerking op het gebied van de 

binnenlandse veiligheid, zie besluit van de 

raad van 25 februari 2010, nr. 2010/131/eu, 

tot oprichting van het permanent comité 

operationele samenwerking op het gebied 

van de binnenlandse veiligheid, pb. 2010, l 

52/50 

 

 

Rechtspraak en continuïteit rechtspleging en penitentiaire inrichtingen 
 

Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

1.  Rechtspraak 

Bevoegdheid rechter 

1.  Bij wet: rechter 

 

1.  Art. 8:4 aanhef en onder b Algemene 

wet bestuursrecht 

 

1.  Dit artikel sluit beroep uit tegen een besluit op 

grond van een noodbevoegdheid en is alleen 

van toepassing op bepalingen waarin de term 

buitengewone omstandigheden expliciet 

wordt genoemd 

2.  Continuïteit rechtspleging    

2a. Wijzigen rechtsgebied 2a. Minister van JenV 2a. Art. 3 Noodwet rechtspleging*  
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

2b. Uitwisseling rechters 

rechtbank en hof 

2b. Minister van JenV  

 

2b. Art. 4, 5, 10, 12 idem* 

 

 

2c. Waarneming dienst 

openbaar ministerie, als 

gevolg van voorziening 

onder 2b 

 2c. Art. 6 jo. 4, 12 idem* 

 

 

 2c.1. Bij wet/koninklijk besluit   

 2c.2. President hof   

 2c.3. President rechtbank   

2d. Opdragen werkzaamheden 

griffier, als gevolg van 

voorziening onder 2b 

 2d. Art. 7 jo. 4, 12 idem* 

 

 

 2d.1. President hof   

 2d.2. President rechtbank   

2e. Bevoegdheid procureur, 

notaris en deurwaarder, als 

gevolg van voorziening 

onder 2b 

   

2f. Regeling werkzaamheden 

hof en rechtbank, als gevolg 

van voorziening onder 2b 

 2f. Art. 9 jo. 4, 12 idem* 

 

 

 2f1. President hof   

 2f2. President rechtbank   
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

 2g. Bij wet/koninklijk besluit 2g. Art. 11 jo. 4, 12 idem*  

2g.1.  Wijziging termijnen 

inverzekeringstelling en 

voorlopige hechtenis 

   

2g.2.  Wijziging vereisten 

tenlastelegging en 

dagvaardingstermijnen 

   

2g.3. Wijziging 

procureurstelling bij door 

de rechter te verrichten 

buitengerechtelijke 

handelingen in 

burgerlijke zaken 

   

2h. Buiten beschouwing laten 

termijnen en 

vormvoorschriften in 

burgerlijke zaken en 

strafzaken 

2h. Minister van JenV 

 

2h. Art. 13 idem* 

 

 

2i.  Tenuitvoerlegging 

strafvonnissen in afwijking 

van art. 557-560 Wetboek 

van strafvordering 

2i. Minister van JenV 

 

2i. Art. 14 idem* 

 

 

2j.  Overname van strafzaken 

door mobiele rechtbanken 

ingesteld krachtens de Wet 

militaire strafrechtspraak 

 

2j. Minister van JenV 

 

2j. Art. 17 idem* 

 

2j.  Art. 17 lid 1 Noodwet rechtspleging kan alleen 

ten tijde van de algemene noodtoestand 

(Coördinatiewet uitzonderingstoestanden) 

worden afgekondigd, hoewel er geen inbreuk 

wordt gemaakt op grondrechten (geen 

inbreuk op art. 17 Grondwet) 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

3.  Penitentiaire inrichtingen, 

speciale inrichtingen en 

centra 

   

 3a. Directeur of hoofd inrichting 

 

3a. Normale bevoegdheden krachtens 

Penitentiaire beginselenwet, 

Beginselenwet justitiële 

jeugdinrichtingen en Beginselenwet 

verpleging terbeschikkinggestelden 

3a. en 3b. Langs de normale hiërarchieke lijn 

kunnen van hogerhand aanwijzingen worden 

gegeven 

 

 3b. Officier van justitie 

 

3b. Normale bevoegdheden als bevoegd 

gezag over politie 

 

 3c. Burgemeester of voorzitter 

veiligheidsregio 

 

3c. Normale bevoegdheden als bevoegd 

gezag over politie en brandweer, 

normale en buitengewone 

bevoegdheden ex art. 172-177 

Gemeentewet en art. 4, 5, 39 Wet 

veiligheidsregio's 

3c. Openbare veiligheid strekt zich uit tot het 

terrein van de inrichting; openbare orde gaat 

niet verder dan de poort 

 

4.  Aanwijzing en optreden 

rijksheren 

vertegenwoordiging 

minister in regionaal 

beleidsteam; uitoefenen 

van noodbevoegdheden 

namens de minister 

 

 

 4.  Art. 18 Noodwet rechtspleging en 16 

Prijzennoodwet jo. Art. 3a 

Vorderingswet* 

 

 Uitvoeringsbesluit art. 18 Noodwet 

rechtspleging en Aanwijzingsbesluit 

economische noodwetgeving 

 

4.  Rijksheren zijn vertegenwoordigers van de 

minister in de regio. Aanwijzing vindt plaats in 

de preparatiefase 

 

 Art. 18 Noodwet rechtspleging kent nog het 

verouderde isolatiecriterium in tegenstelling 

tot het gemoderniseerde art. 16 

Prijzennoodwet. 

 

 De aanwijzing is verouderd; het ligt voor de 

hand dat deze functie wordt vervuld door de 

hoofdofficier van justitie 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

 Voor de Vorderingswet, zie schema 

Schaarste algemeen 

 4a. Aanwijzing: regering, bij 

AMvB; aangewezen is de 

commissaris van de koning 

  

 4b. Optreden: uitoefening 

bevoegdheden minister 

krachtens Noodwet 

rechtspleging en 

Vorderingswet 

  

 

 

Terrorismebestrijding 
Centralisatie binnen de strafrechtsketen vindt plaats conform hierboven (strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde) met een bijzondere functie van het 

landelijk parket. 

 

Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

1.  Vaststellen beveiligingsniveau    

1a. Havens 1a. Minister van JenV 

 

1b. Art. 12 Havenbeveiligingswet 

 

 Verordening (EG) 725/2004, 

betreffende de verbetering van de 

beveiliging van schepen en 

havenfaciliteiten, Pb. 2004, L 129/6, 

gewijzigd bij (EG) nr. 219/2009, Pb. 

2009, L 87/109 

 

 Art. 8 Richtlijn nr. 2005/65/EG, 

betreffende het verhogen van de 

1b. Art. 12 bevat een regeling inzake wijziging 

van de veiligheidsmaatregelen behorende 

bij het veiligheidsniveau door de autoriteit 

voor havenveiligheid (burgemeester of 

voorzitter veiligheidsregio) in 

overeenstemming met de minister van 

JenV 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

veiligheid van havens, Pb. 2005, L 

310/28, eveneens gewijzigd bij 

Verordening (EG) nr. 219/2009, Pb. 

2009, L 87/109 

1b.Schepen onder Nederlandse vlag 1b. Minister van IenW, in 

overeenstemming met 

minister JenV 

 

1b. Art. 63 lid 3 onder a Schepenbesluit 

2004, Verordening (EG) 725/2004, 

betreffende de verbetering van de 

beveiliging van schepen en 

havenfaciliteiten, Pb. 2004, L 129/6, 

gewijzigd bij (EG) nr. 219/2009, Pb. 

2009, L 87/109 

 

1c. Schepen in TZ 1c. N.t.b.   1c. Voorschrift 7, Hoofdstuk XI-2, Bijlage 

Internationaal Verdrag voor de 

beveiliging van mensenlevens op 

zee, 1974, Londen (SOLAS)  

1c. Dit is (nog) niet in Nederlandse wetgeving 

verankerd.  

2.  Maatregelen op andere 

beleidsterreinen 

 

2.  Minister van JenV, 

ministeriële commissie 

Crisisbeheersing 

2.  Art. 44 lid 1 Grondwet jo. Besluit 

tijdelijke herindeling ministeriële 

taken in het geval van een 

terroristische dreiging met een 

urgent karakter (Stb. 2005, 662),  

2.  Het betreft het nemen van bestuurlijke 

maatregelen op terreinen van andere 

ministers ter voorkoming of op voorhand 

beperken van de gevolgen van een 

terroristisch misdrijf en tijd voor overleg of 

overeenstemming ontbreekt.   

 (Ministeriële commissie 

crisisbeheersing) 

 

Instellingsbesluit ministeriële commissie 

Crisisbeheersing (Stcrt. 2016, 48528) 

De bevoegdheden in kwestie staan opgesomd 

in de bijlage bij het besluit. Zie daarover ook 

de schema's van de betreffende 

beleidsterreinen, aangezien de bijlage is 

verouderd.  

Zie ook Tekst en Commentaar Openbare orde 

en veiligheid, 4e druk. 

3.  Veiligheidsrisicogebieden  3.  Art. 126zq lid 1 (ovj) of lid 4 3.  Anders dan de veiligheidsrisicogebieden 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

(preventieve fouillering) 

Onderzoek voorwerpen, 

vervoermiddelen, personen aan 

kleding bij bevel of zonder bevel van 

officier van justitie 

 

(regering), art. 126zr lid 3, 126zs lid 

3 Wetboek van strafvordering (Stb. 

2006, 580), Besluit opsporing 

terroristische misdrijven (Stb. 2006, 

730); de gebieden die door de 

regering zijn aangewezen staan in 

de bijlage van dit besluit met 

gebiedsomschrijving: 

- Binnenhof Den Haag 

- centrale stations vier grote steden 

- luchthavens en de daaraan  

  grenzende gebieden 

- kerncentrale Borssele 

- Mediapark Hilversum 

ingesteld op grond van art. 151b (en het 

voorgestelde art. 174b, Kamerstukken II 

2011/12, 33 112, nr. 2) Gemeentewet hoeft 

er geen sprake te zijn van (dreigende) 

verstoring van de openbare orde door de 

aanwezigheid van wapens 

 

 3a. Aanwijzing door officier 

van justitie 

  

 3b. Aanwijzing door regering 

bij algemene maatregel 

van bestuur 

  

4. Toepassing stelsel bewaken en 

beveiligen,  

Zie onder Stelsel bewaken en 

beveiligen. 

   

5.  Indien dat noodzakelijk is met 

het oog op de bescherming 

van de nationale veiligheid 

opleggen vrijheidsbeperkingen 

of verbod verlaten van 

Schengengebied aan een 

persoon die op grond van zijn 

5.  Minister van JenV 5.  Art. 2 en 3 Tijdelijke wet bestuurlijke 

maatregelen terrorismebestrijding 

5. In overleg met de burgemeester, 

behoudens spoed (art.7). 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

gedragingen in verband kan 

worden gebracht met 

terroristische activiteiten of de 

ondersteuning daarvan. 

6.  Weigeren of innemen van 

paspoort als vermoeden 

bestaat dat de betrokken 

persoon buiten het koninkrijk 

handelingen zal verrichten die 

een bedreiging vormen voor de 

veiligheid en andere 

gewichtige belangen van het 

koninkrijk of een of meerdere 

landen van het koninkrijk dan 

wel de veiligheid van met het 

koninkrijk bevriende 

mogendheden. 

6.  Burgemeester op verzoek 

van minister van JenV 

6.  Art. 23 jo. Art. 40 Paspoortwet  6.  Wordt gebruikt om te voorkomen dat 

‘jihadisten’ uitreizen naar het buitenland 

7.  Luchtvaart 

 

 

  7.  Voor maatregelen voor luchthavens, zie 

hiervoor 3, voor luchtverkeer, zie schema 

Luchtvaart, en voor de beveiliging van de 

burgerluchtvaart in het algemeen, zie 

schema Luchtvaart 

7a. Melding wederrechtelijke  

 inmenging (kaping) 

 

7a. Luchtverkeersleiding 

Nederland (LVNL) aan alle 

betrokken instanties 

(alarmering), en Air 

Operations Control Station 

van de Koninklijke 

Luchtmacht te Nieuw 

Milligen (AOCS NM) 

vanwege onderschepping 

7a. 1b3a. SERA.11005 onder c bijlage 

van de uitvoeringsverordening (EU) 

nr. 923/2012, art. 2 Regeling 

onderschepping luchtvaartuigen 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

7b. Onderschepping van een 

burgerluchtvaartuig, conform 

Regeling bijstand bestrijding 

luchtvaartterrorisme 

7b. Master controller bij het 

AOCS NM, Minister van 

JenV 

 

7b. Art. 58 lid 2 Politiewet 2012, 

Regeling bijstand bestrijding 

luchtvaartterrorisme 

 

7b. Over onderschepping conform Handboek 

voor het onderscheppen van burger-

luchtvaartuigen, zie schema Luchtvaart 

8.  Verkeersaanwijzing aan schip 

in verband met  terrorisme 

8.  Nautisch beheerder 

 

8.  Art. 3 lid 1 onder d 

Scheepvaartverkeerswet 

8.  Over de nautisch beheerder, zie schema 

Noordzee, zeescheepvaart en havens 

9.  Aanwijzingen aan Dienst voor 

het kadaster en de openbare 

registers inzake informatie met 

het oog op 

graafwerkzaamheden ter 

voorkoming van een 

terroristisch misdrijf of om op 

voorhand de gevolgen daarvan 

te beperken 

9.  Minister van JenV 

 

9.  Art. 14 Wet informatie-uitwisseling 

ondergrondse netten 

(Grondroerdersregeling) 

 

 

10. Korting op uitkeringen door 

verzekeringsmaatschappijen 

vanwege dekking 

terrorismerisico 

Zie schema Financieel verkeer 

   

11. Internationale en Europese      

 samenwerking 

   

 11a.  Nationaal contactpunt 

voor informatie-

verstrekking: NVTV  

11a.  Verdrag van Prüm (zie hierboven 

onder strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde, 2f) 

 

 11b.  Luchtvaart: lidstaten 

ICAO 

 

11b.  Hoofdstuk 5 annex 17 Verdrag 

inzake de internationale 

burgerluchtvaart, Chicago 1944 

 



12 
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 11c.  Lidstaten EU 11c.  Kaderbesluit van de Raad van 13 

juni 2002, nr. 2002/475/JBZ, 

inzake terrorismebestrijding, Pb. 

2002, L 330/21, gewijzigd bij Pb. 

2008, L 330/21 

 

 Algemeen Europees kader 

luchtvaart, zie schema Luchtvaart 

onder handhaving openbare orde 

en strafrechtelijke handhaving van 

de rechtsorde, toelichting bij 2 

 

 Algemeen Europees kader 

scheepvaart en havens, zie 

hiervoor onder 1b en 1c 

 

 Vitale infrastructuur: Richtlijn nr. 

2008/114/EG, inzake de 

identificatie van Europese kritieke 

infrastructuren, de aanmerking 

van infrastructuren als Europese 

kritieke infrastructuren en de 

beoordeling van de noodzaak de 

bescherming van dergelijke 

infrastructuren te verbeteren, Pb. 

2008, L 345/75 

11c.  Preventie, detectie en reactie inzake 

incidenten met chemisch, biologisch, 

radiologisch en nucleair (CBRN) 

materiaal: EU CBRN Action Plan and 

Council Conclusions, 17705/09 

 

 Vitale infrastructuur, zie Kamerstukken 

II 2008/09, 22 112 en 29 668, nr. 793 
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Vreemdelingenverkeer  
Zie schema Vreemdelingen. 

 

 

Stelsel bewaken en beveiligen   
 

Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

1.  Informatie 

Overheden onderling, in verband 

met toepassing van de artikelen 

15, derde lid, en 16, tweede lid van 

Politiewet 2012  

1.  Burgemeester, minister van 

JenV 

 

1.  Art. 17 Politiewet 2012 (Pw) 

 

1.  Uitgangspunten zijn: eigen 

verantwoordelijkheid burger/bedrijf; 

optreden overheid: decentraal, tenzij. Art. 16 

Pw regelt alleen het ‘rijksdomein’. 

Persoonsbeveiliging staat niet genoemd in 

art. 16, wel in art. 1 lid 2, onderdeel van de 

strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde. Persoonsbeveiliging binnen het 

rijksdomein vindt plaats op grond van art. 42 

lid 1 onder c Pw (taak landelijke eenheden, 

in een aantal gevallen door Koninklijke 

Marechausse, art. 4 lid 1). Daarbij kan de 

Koninklijke Marechaussee bijstand 

verlenen, waarbij de minister van JenV aan 

een commandant aanwijzingen kan geven 

(art. 4 lid 3) 

2.  Maatregelen    

2a. Aanwijzen objecten en 

diensten waarvan bewaking of 

beveiliging door politie 

noodzakelijk is 

 

2a. Minister van JenV; 

Een burgemeester kan 

daartoe een verzoek 

indienen, hoewel dat niet is 

geregeld 

2a. Art.16 lid 1 Pw 

 

 

 

2b. Uitvoering Besluit, onder 2a. 

 

2b. Uitvoering burgemeester 

voor zover 

bewaking/beveiliging 

2b. Art. 16 lid 2 en 3 Pw 
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plaatsvindt ter handhaving 

openbare orde, 

 Uitvoering officier van 

justitie voor zover 

bewaking/beveiliging 

plaatsvindt ter 

strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde 

3.  Aanwijzingsbevoegdheden 

Zie schema Openbare orde onder 

handhaving openbare orde, 

centralisatie (art. 16 Pw) 

   

 

 

Voorlopige akten burgerlijke stand; noodtestamenten 
 

Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

1.  Voorlopige akten van 

geboorte en  overlijden 

   

1a. Voorlopige akten van 

geboorte en overlijden in 

buitengewone 

omstandigheden, indien de 

ambtenaar van de 

burgerlijke stand niet 

bereikbaar is of indien deze 

niet tot normale registratie 

in staat is 

 

1a. Ambtenaar burgerlijke 

stand, ambtenaar 

burgerlijke stand andere 

gemeente, buitengewoon 

ambtenaar burgerlijke 

stand, burgemeester, 

gemeentesecretaris, 

wethouder, kandidaat 

notaris, advocaat, 

procureur, officier van de 

krijgsmacht, of door minister 

1a. en b. Art. 1:19j lid 2 Burgerlijk 

Wetboek, Besluit bijzondere akten van 

de burgerlijke stand 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

van JenV aangewezen 

ambtenaar 

1b. Voorlopige akten van 

overlijden van 

defensiepersoneel te velde 

en/of in het buitenland 

 

1b. Officierenadministratie of 

degenen die als zodanig 

optreden of een door de 

bevelvoerend officier 

aangewezen militair 

  

2.  Noodtestament, indien het 

normale verkeer met 

notaris en bevoegde 

consulaire ambtenaar niet 

mogelijk is 

 2.  Art. 4:98, 100, 102 en 104 Burgerlijk 

Wetboek 

 

2. Art. 4:101 BW kent een regeling voor het 

maken van een testament aan boord van een 

zeeschip of luchtvaartuig in normale 

omstandigheden 

 2a. Defensiepersoneel ten 

overstaan van de officier 

van de krijgsmacht, in 

krijgsgevangenschap ook 

ten overstaan van 

onderofficier 

  

 2b. Elke erflater ten overstaan 

van normaal niet bevoegde 

Nederlandse consulaire 

ambtenaar, burgemeester, 

gemeentesecretaris, 

wethouder, kandidaat 

notaris, advocaat, 

procureur, officier van de 

krijgsmacht, of een door de 

minister van JenV 

aangewezen ambtenaar 
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Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

 2c. Onderhandse uiterste wil   

 

 

Zetelverplaatsing 
 

Maatregel Instantie Wettelijke basis Toelichting 

1. Zetelverplaatsing door 

vennootschap zelf naar 

een andere plaats binnen 

het koninkrijk 

1.  Toestemming ministers van 

Justitie van betrokken 

landen 

 

1.  Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing 

van rechtspersonen** 

 

1.  Gewijzigd bij de Rijkswet aanpassing 

rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe 

landen, Stb. 2010, 339, art. 2.2 

 

2.  Zetelverplaatsing door de 

overheid van 

privaatrechtelijke 

rechtspersonen en 

instellingen naar een 

andere plaats binnen het 

koninkrijk 

2.  Minister van JenV 

gezamenlijk na machtiging 

door regering 

 

2.  Rijkswet zetelverplaatsing door de 

overheid van rechtspersonen en 

instellingen** 

 

2.  Idem, art. 2.3 

 

 ‘Instellingen’ verwijst naar privaatrechtelijke 

entiteiten die formeel geen rechtspersoon zijn 

3.  Zetelverplaatsing door 

een privaatrechtelijke 

rechtspersoon zelf naar 

een plaats buiten het 

koninkrijk 

3.  Goedkeuring minister van 

JenV 

3.  Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde 

landen** 

 

 

 

Schaarste 
Zie schema Schaarste algemeen. 
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*) 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. 21 Noodwet rechtspleging is abusievelijk niet aangepast bij wijziging van deze wet in 1997, zodat de noodbepalingen zowel in werking moeten treden (art. 

21) als in werking moeten worden gesteld (art. 1). 

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). 

 

**) Rijkswetgeving valt niet onder de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden en is daarom niet gemoderniseerd in 1997. Hoewel de Wet vrijwillige 

zetelverplaatsing derde landen geen rijkswet is, is deze niet in 1997 gemoderniseerd. Modernisering heeft plaatsgevonden bij de Rijkswet aanpassing 

rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen, Stb. 2010, 339. 
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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. 




