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De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid is de opvolger van de Handreiking 
evenementenveiligheid uit 2011. In de HEV 2018 zijn inzichten en ervaringen 
verwerkt uit incidenten en evaluatieonderzoek. Met de HEV 2018 wordt tegemoet 
gekomen aan de behoefte aan meer uniformiteit (wetgeving, normering), ruimte 
voor maatwerk en flexibiliteit, een beperkte omvang, een duidelijkere structuur en 
praktische checklists. Gemeenten, veiligheidsregio’s en politie kunnen de HEV 2018 
opnemen in hun eigen evenementenbeleid en dit beleid laten vaststellen door het 
bevoegd gezag.

De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid is een hulpmiddel bij de 
vergunningverlening, de voorbereiding en de organisatie van veilige evenementen. 
De HEV 2018 beschrijft het gehele proces, dat start met het aanvragen van een 
evenement en eindigt met het evalueren van het evenement na afloop. Door acht 
processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkingspartners grip 
op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen 
nemen om de veiligheid te bevorderen. Hoe de samenwerkingspartners de acht 
processtappen doorlopen, komt niet aan de orde. Dit wordt overgelaten aan de 
professionaliteit van de samenwerkingspartners waardoor er ruimte blijft voor 
maatwerk en flexibiliteit. Ook kunnen de verschillende partijen – aanvullend 
aan het landelijke uniforme kader – branchespecifeke, operationele richtlijnen 
ontwikkelen. De checklists in de HEV 2018 helpen de betrokkenen duidelijk te 
krijgen wie wat doet en wie informeert. Er is een checklist voor de aanvraag, de 
evenementenkalender, het risicoprofiel en het (integraal) operationeel plan. 

Uitgangspunten 
De HEV 2018 hanteert de volgende uitgangspunten:
> Een evenement is een voor het publiek toegankelijke samenkomst of 
 vermakelijkheid waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist.
> De burgemeester is verantwoordelijk voor het toezicht op c.q. de 
 handhaving van de openbare orde en openbare veiligheid bij evenementen. 
> De organisator van een evenement is primair verantwoordelijk voor een 
 veilig en ordelijk verloop van een evenement. Vergunningen en 
 ontheffingen van het bevoegd gezag zijn belangrijke instrumenten om 
 eisen te stellen aan de organisator bij een (dreigende) aantasting van de 
 openbare orde en veiligheid.
> De OOV-diensten (van de veiligheidsregio’s, politie en gemeenten ondersteunen 
 de vergunningverlener bij het beantwoorden van drie kernvragen: 
 1.   Wat is er aan de hand, en hoe erg is dat?
 2.   Wie moeten daar wat aan doen?
 3.   Hoe doen zij dat, en waarmee?

 



Procesmodel evenementenveiligheid
De HEV 2018 gaat uit van acht processtappen die doorlopen worden bij de 
vergunningverlening, de voorbereiding en de uitvoering van evenementen. 
Deze stappen zijn in het procesmodel hieronder weergegeven. 

 
 



Bepalen van de behandelaanpak
Tijdens processtap 3 wordt de behandelaanpak bepaald. De vergunning-
verlener beoordeelt de volledige aanvraag, relevante (in)formele regels, 
gegevens over de reputatie van het evenement en relevante gegevens uit 
overige kennisbronnen. Deze beoordeling leidt tot de behandelclassificatie: 
regulier (A), aandacht (B) of risicovol evenement (C). 
 

Monodisciplinaire of integrale advisering gebaseerd op de 
behandelclassificatie
In processtap 4 geven de relevante OOV-diensten hun advies over de te 
behalen prestaties bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en 
veiligheid bij een evenement. Dit advies vindt gevraagd of ongevraagd plaats. 
De gevraagde monodisciplinaire of integrale advisering is gebaseerd op de 
behandelclassificatie. Het risicoprofiel is de basis van het advies en is de 
input voor de processtappen 5 en 6.

Deze factsheet is gebaseerd op de publicatie HEV 2018: procesmodel 
evenementenveiligheid (IFV, 2018). De publicatie is te downloaden op www.ifv.nl

Voor het dossier Evenementenveiligheid zie www.ifv.nl/kennisplein
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