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Inleiding 

 

Geachte burgemeester,  

 

Het boekje “Vademecum crisisbeheersing” is bedoeld als een beknopte handleiding tijdens de 

acute (‘warme’) fase bij incidenten, calamiteiten of crisis in relatie met de Veiligheidsregio. Het 

heeft geen juridische status en vervangt niet de officiële teksten van het Regionaal 

Risicoprofiel (RRP), Regionaal Beleidsplan (RBP), Regionaal Crisisplan (RCP) (zie hiervoor de 

website van de Veiligheidsregio Haaglanden - www.VRH.nl).  

 

Het vademecum is een handboekje. Met de beknopte inhoud en het gekozen formaat willen uw 

adviseurs crisisbeheersing, ondersteund door Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), u 

een handzaam hulpmiddel verstrekken.  

 

Dit vademecum geeft u inzicht in diverse aspecten die vooral in de acute fase van de 

bestrijding van een crisis voor u, in uw diverse rollen, van belang zijn (zie blz. 11). Welkom 

ook in het land van de afkortingen. In bijlage 3 is een uitgebreide lijst met afkortingen 

toegevoegd.  

 

Besef dat elke crisis een ‘chaos-fase’ heeft. Het is de kunst aan ons allen om deze fase zo snel 

mogelijk te kanaliseren. Opleiden, trainen, oefenen en bouwen aan netwerken zijn de tools om 

die ‘kunst’ verder te ontwikkelen. Voor meer informatie over de ‘koude’ fase, voorafgaand aan 

een crisis of de nafase, na afloop van een crisis en uw overige wettelijke bevoegdheden 

verwijzen wij u naar het Repertorium, naslagwerk voor de niet-acute fasen.   

 

Met dit vademecum krijgt u een snel overzicht van uw eigen taken en verantwoordelijkheden 

in de acute fase en dat van de professionals die u (kunnen) ondersteunen. We hopen dat dit 

inzicht en vertrouwen geeft om die complexe opgave aan te gaan.  

 

 

 

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing(BGC) 

Veiligheidsregio Haaglanden 
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1. Alarmfasen en coördinatie 

In dit hoofdstuk wordt kernachtig de opschaling volgens het GRIPmodel1 beschreven. Voor de 

overwegingen om op te schalen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. GRIP is bedoeld voor 

multidisciplinaire coördinatie tijdens crisis.  

 

GRIP 1: Bij behoefte aan structurele afstemming, eenhoofdige leiding en coördinatie tussen 

de operationele disciplines. Het Commando Plaats Incident (CoPI) geeft leiding aan de 

gecoördineerde aanpak van alle betrokken operationele diensten. De reguliere bevoegdheden- 

en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke diensten blijven ongewijzigd. Vanuit de 

gemeente schuift de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvDBz) aan naast de OvD’en van de 

brandweer, politie en GHOR. Communicatie geschiedt door woordvoering van politie of 

brandweer. De OvDBz van de gemeente zal u informeren over het verloop. 

 

GRIP 2: Als effecten het brongebied overstijgen (fysiek/ sociaal) kunnen operationeel 

leidinggevenden GRIP2 afkondigen. Naast het COPI (in het brongebied) komt in De Yp2 het 

ROT bij elkaar. De operationeel leider ROT is belast met de multidisciplinaire operationele 

leiding en stemt af met alle partijen. Het ROT heeft het commando met coördinerende taak bij 

rampen en crises waarvoor meerdere CoPI’s zijn ingericht. In het ROT zitten brandweer, 

politie, GHOR en de gemeente, in de persoon van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg 

(AC-Bz) en de ondersteuner (HON). Op basis van scenario’s kunnen andere partijen (Defensie, 

Waterschap, etc.) aanschuiven. Communicatie is ook aangehaakt. Vanaf GRIP 3 heeft het ROT 

een adviserende rol richting het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en vanaf GRIP 4 richting het 

Regionaal Beleidsteam (RBT). 

 

GRIP 3: Er is behoefte aan bestuurlijk opperbevel. Opschalen naar GRIP 3 en 4 zijn 

bestuurlijke besluiten, genomen door respectievelijk de burgemeester en de voorzitter van de 

VRH. Bij GRIP3 worden de adviseurs gealarmeerd en komen zij samen in het GBT. De 

burgemeester heeft op dat moment bestuurlijk het “opperbevel” over de gehele 

crisisorganisatie. De Operationeel Leider (OL) ROT is uw eerste regionale adviseur en spreekt 

voor alle kolommen. Het GBT bestaat uit strategisch adviseurs van de politie, brandweer, 

GHOR en de lokale adviseurs van de gemeente (gemeentesecretaris, communicatieadviseur). 

Naar behoefte kunt u het GBT uitbreiden met crisispartners, zowel intern (bv. vakspecialisten) 

als extern (bv directie van waterschap, energievoorziening, het OM).  

 

GRIP 4: Zijn er meerdere gemeenten betrokken en/of er bestaat er behoefte aan bovenlokale 

coördinatie, dan kan de voorzitter van de VRH besluiten tot GRIP 4. De rol van het ROT wijzigt 

niet. De OL-ROT is de eerste adviseur van de voorzitter. Daarnaast wordt de voorzitter 

ondersteund door strategisch adviseurs vanuit de verschillende diensten. Respectievelijk de 

(Operationeel) Directeur Publieke Gezondheid, Regionaal Brandweer Commandant en 

Eenheidschef Politie (of hun plaatsvervangers) zijn daartoe vanuit de diensten als eerste 

adviseur aangewezen.  

De betrokken burgemeesters worden gevraagd (als adviseur) aan te schuiven in het RBT. 

Vanaf GRIP 4 is de voorzitter van de VRH belast met de bestuurlijke verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid van de lokale burgemeesters (art. 39 Wet Veiligheidsregio’s).  

Vervanging van de voorzitter gebeurt door een burgemeester van een van de overige 

gemeenten, in de volgorde van het schema op blz. 8. Locoburgemeesters hebben in de  

 
1 Gecoördineerde Regionale Incident bestrijding procedure 
2 De Yp, 8ee verdieping, Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag 
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vervanging geen rol. Het RBT en het ROT zijn bij GRIP 4 volledig operationeel. Zolang er een 

RBT is, is bepaald dat er geen gemeentelijke beleidsteams actief zijn. Burgemeesters kunnen 

lokaal wel een adviesgroep inrichten/in stand houden die hen ondersteunt bij hun taken. 

Lokaal kan dan echter geen gebruik worden gemaakt van de functionarissen die aan het RBT 

deelnemen. 

 

GRIP 5: Als multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie nodig is bij een crisis die meerdere 

regio's treft (of als het gevaar hierop dreigt). De veiligheidsregio waar de crisis is begonnen 

neemt de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de 

bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over. De samenwerking 

tussen de buurregio’s is vastgelegd in een convenant. 

 

De onderstaande teams zijn binnen de GRIP-structuur verantwoordelijk voor de operationele- 

(a t/mc) en bestuurlijke (d t/m f) coördinatie: 

a. Motorkapoverleg bij dagelijkse routine. 

b. Commando Plaats Incident (CoPI) bij GRIP 1 en hoger. 

c. Regionaal Operationeel Team (ROT) bij GRIP 2 en hoger. 

d. Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) bij GRIP 3. 

e. Regionaal Beleidsteam (RBT) bij GRIP 4. 

f. Interdepartementaal/Ministerieel Beleidsteam (IBT/MBT) mogelijk vanaf GRIP 4. 

 

 

    Schema operationeel, tactisch, strategisch.  
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Samenstelling gemeentelijk beleidsteam (GBT) GRIP 3 

 

 
 

Een GBT start binnen 60 minuten, vanaf het moment van bijeen roepen en volgt een agenda 

(zie bijlage 1). De burgemeester/ voorzitter van het GBT wordt geadviseerd door de OL- ROT. 

De OL wordt inhoudelijk ondersteund door de algemeen commandanten (AC’s) van de 

verschillende kolommen in het ROT. De OL stuurt de multidisciplinaire crisis aan in het ROT en 

neemt, gezien de verschillende locaties, op afstand deel aan het GBT-overleg.  

 

Taken GBT  

• ondersteuning geven aan de burgemeester;  

• adviseren over de strategie voor crisiscommunicatie;  

• anticiperen op risico’s met lange termijneffecten;  

• bestuurlijk afstemmen op lokaal niveau en met bij het incident betrokken partijen;  

• beleidskaders aangeven aan het ROT;  

• adviseren van de burgemeester over voorstellen van het ROT; 

• alle deelnemers hebben de rol van ‘adviseur’. De burgemeester besluit eenhoofdig. 

 

Bevoegd- en verantwoordelijkheden burgemeester in GBT 

• Voorzitter GBT. Burgemeester kan eventueel ook een technisch voorzitter aanwijzen. 

• Opperbevelhebber in geval van een ramp. 

• Bijeen laten roepen van het GBT (BM bepaalt uiteindelijke samenstelling). 

• Strategische agenda bepalen m.b.v. adviseurs.   

• Prioriteiten stellen en voortgang laten bewaken.  

• Communicatiestrategie bepalen. 

• Duidelijkheid creëren over posities en bevoegdheden (zie de bestuurlijke netwerkkaarten). 

• Het nemen van de noodzakelijke bestuurlijke beslissingen.  

• Informeren andere betrokken bestuurders, met name de voorzitter van de Veiligheidsregio. 

 

De gemeentesecretaris (GS) en de adviseur crisisbeheersing (ACB) zijn uw lokale adviseurs. 

De GS is formeel opdrachtgever voor het bemensen van de gemeentelijke crisisorganisatie en 

heeft zitting in het GBT. De adviseur OOV of Crisisbeheersing adviseert u vanuit het vakgebied 

Veiligheid en over de crisis-specifieke (regionale) afspraken. Alle gemeentelijke medewerkers 

kunnen worden aangewezen en ingezet krachtens de CAO-gemeenten, art. 11.6. 

Voor nadere informatie over het GBT, zie het Repertorium H5. 

https://nipv.nl/bestuurlijke-netwerkkaarten-en-bevoegdhedenschemas/
https://www.caogemeenten.nl/cao-gemeenten/rechten-en-plichten#werkzaamheden-bij-buitengewone-omstandigheden
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Samenstelling regionaal beleidsteam (RBT) GRIP 4 

 

 
 
Een RBT start binnen 60 minuten met de uitvoering van taken, vanaf het moment dat de 

voorzitter Veiligheidsregio (VR) het RBT bijeen roept. De voorzitter van het RBT wordt voor de 

operationele situatie geadviseerd door de OL-ROT. Daarnaast wordt de voorzitter ondersteund 

door strategisch adviseurs vanuit de verschillende diensten. Respectievelijk de (Operationeel) 

Directeur Publieke Gezondheid, Regionaal Brandweer Commandant en Eenheidschef Politie (of 

hun plaatsvervangers) zijn daartoe vanuit de diensten als eerste adviseur aangewezen.  

Deze adviseurs geven strategische adviezen vanuit onder andere een politie-, brandweer- of 

geneeskundig perspectief. Zij fungeren hierbij dan nadrukkelijk niet als aanspreekpunt voor de 

operatie, dit blijft de operationeel leider. De Directeur Publieke Gezondheid, Regionaal 

Brandweer Commandant en Eenheidschef Politie blijven beheersmatig (eind)verantwoordelijk 

voor de monodisciplinaire processen binnen hun eigen kolom, als hoogste professional op het 

eigen vakgebied en/of ambtelijke kolom. De Adviseur Bevolkingszorg richt zich op het geven 

van strategische adviezen vanuit het gemeentelijke perspectief. Hierbij treedt hij echter niet in 

de verantwoordelijkheden van de betrokken gemeenten.  

Naar behoefte kan de voorzitter het RBT uitbreiden met crisispartners, zowel intern 

(deskundigen) als extern (Waterschap, bedrijven).  

 

Na het bijeenroepen van een RBT is het GBT formeel niet meer actief. U kunt wel vanuit uw 

lokale organisatie een adviesgroep inrichten om geadviseerd te worden bij uw taken. Lokaal 

kan dan echter geen gebruik worden gemaakt van de functionarissen die aan het RBT 

deelnemen. 

 

Taken RBT 

• advisering van de voorzitter van de veiligheidsregio;  

• adviseren over de strategie crisiscommunicatie;  

• bestuurlijk afstemmen op regionaal niveau en met bij het incident betrokken partijen;  

• strategische beleidskaders stellen aan het ROT. 

 

Bevoegd- en verantwoordelijkheden voorzitter RBT (Voorzitter Veiligheidsregio) 

• De voorzitter RBT heeft de rollen beslisser, Bestuurder en Boegbeeld en de lokale 

burgemeester houdt de rol als burgervader. 

• Besluiten nemen, in afstemming met het RBT (tenzij spoed vereist is). 
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• Weten wie knopen doorhakt, indien meerdere ketens zijn betrokken zijn (zie bestuurlijke 

netwerkkaarten) en zo nodig met de juiste onderbouwing een andere partij een 

‘aanwijzing’ geven.  

• Communiceren als boegbeeld over de aanpak in de media, naar de bevolking en de 

hulpverlening;  

• Informeren bestuurlijke autoriteiten (minister betrokken ministerie(s), nationaal 

coördinatiecentrum (NCC), betrokken waterschappen, provincie, etc.). 

• Faciliteren van onderzoek door wettelijke instanties 

 

 

Volgorde van vervanging van de Voorzitter Veiligheidsregio: 

 

1. Den Haag 

2. Zoetermeer 

3. Westland 

4. Delft 

5. Leidschendam-Voorburg 

6. Pijnacker-Nootdorp 

7. Rijswijk 

8. Wassenaar 

9. Midden-Delfland 

 

Vervanging gebeurt door een burgemeester van een van de gemeenten binnen de 

veiligheidsregio, en niet door een locoburgemeester. 

 

 

Voor nadere informatie over het RBT, zie het Repertorium H5. 

  

https://nipv.nl/bestuurlijke-netwerkkaarten-en-bevoegdhedenschemas/
https://nipv.nl/bestuurlijke-netwerkkaarten-en-bevoegdhedenschemas/
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2. Hoofdprocessen en taken kolommen 

 
Brandweer: 

 

Bron- en emissiebestrijding 

- Brandbestrijding 

- Hulpverlening 

- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 

- Waterongevallenbestrijding 

- Meten, waarschuwen en informeren 

 

Redding 

- Specialistische en grootschalige redding  

- Specialisme Technische Hulpverlening 

 

Ontsmetting 

- Ontsmetten mens (hulpverlener en burger) en dier  

- Ontsmetten voertuigen  

- Ontsmetten infrastructuur 

 

Geneeskundige zorg: 

 

Acute Geneeskundige zorg  

- Triage  

- Behandelen  

- Vervoeren 

 

Publieke Gezondheidskundige zorg 

- Medische milieukunde  

- Infectieziektebestrijding 

- Psychosociale hulpverlening  

- Gezondheidsonderzoek bij rampen 

 

Politie: 

 

Mobiliteit 

Bewaken en beveiligen 

Ordehandhaving 

Opsporing 

Opsporingsexpertise 

Handhaven netwerken 

Interventie 

 

Bevolkingszorg: 

 

Crisiscommunicatie 

Opvang en verzorging 

Verwanteninformatie 

Schade en milieu 

Bestuurlijke advisering 

Integrale nazorg 

Evaluatie en onderzoek 
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3. Aandachtspunten tijdens de crisis 

Direct te ondernemen acties 
1. Verifieer de melding bij uw OvD.  

2. Analyseer de situatie met de adviseurs. 

3. Bepaal welke eerste bestuurlijke besluiten of doorzettingsmachten direct nodig zijn.  

4. Geef indien nodig opdracht het GBT te alarmeren. 

5. Informeer medebestuurders. 

6. Bepaal samen met uw communicatieadviseur een eerste statement in de (social)media. 

 

Aandachtspunten eerste vergadering GBT  

• Bepaal samenstelling en aanwezigheid op basis van gewenste output.  

• Overweeg of een Driehoek simultaan nodig is (OM kan ook in het GBT plaatsnemen). 

• Hanteer consequent de standaard agenda (bijlage 1) bij de vergaderingen.  

• Nieuwe ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de samenstelling van het GBT. Laat uw 

adviseurs een de doelgroepenanalyse (bijlage 2) opstellen. 

• Werk/denk outputgericht en laat uw adviseurs u adviseren over de wettelijke en regionaal 

gestelde procedures en afspraken en het hanteren van noodbevoegdheden (noodbevel en 

noodverordening) zie hoofdstuk 6.  

• U kunt overwegen het rampterrein te bezoeken, maar doe dat in overleg met de 

Operationeel Leider.  

• Informeer uw collega-bestuurders (voorzitter, CdK, buurgemeenten). Leg vast hoe u elkaar 

kunt bereiken.  

• Werk proactief, niet reactief. Gebruik tijdlijnen: Laat de adviseur scenario’s uitzetten 

(gebeurtenissen+effecten in de tijd) en traceer de bestuurlijke interventies met hun 

effecten.  

• Stuur op zelfredzaamheid. Crisisbeheersing richt zich voornamelijk op de verminderd 

zelfredzamen. Sluit zoveel mogelijk aan bij eigen initiatieven van de bevolking en het 

bedrijfsleven. Geef handelingsperspectieven.  

 

Zichtbaarheid burgemeester in media en communicatie 

• Anticipeer op bovenmatige media-aandacht. Geef een korte reactie binnen 30 minuten. 

Raadpleeg hiervoor uw communicatieadviseur. 

• Beperk u tot proces-informatie als de inhoudelijke informatie nog niet gevalideerd is.  

• Speculeer niet over een schuldvraag. 

• Ontken geen feiten (maar bv: ‘die beelden zijn ons ook bekend en worden onderzocht’)  

• Maak afspraken over zichtbaarheid en communicatie. De burgemeester en voorzitter 

Veiligheidsregio informeren altijd in eerste aanleg zelf de bevolking, als boegbeeld van het 

openbaar bestuur. 

• Streef naar een eenduidige en vooral consistente boodschap via alle kanalen. 

• Indien het openbaar bestuur de spil is, bedenk welke informatie toch door andere 

organisaties kan worden verstrekt (bv. meer procesinformatie of over strafrechtelijk 

onderzoek). 
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4. Overwegingen bij bestuurlijk opschalen en afschalen 

Bestuurlijk opschalen 

• Als er aanleiding is tot bestuurlijk opschalen, zullen de leidinggevenden van de 

hulpdiensten u informeren. U kunt vervolgens besluiten tot het bijeenroepen van een GBT 

(GRIP 3) of zo nodig de voorzitter VR adviseren een RBT bijeen te roepen (GRIP 4). 

 

Opschalen naar GRIP 3 (exclusieve bevoegdheid burgemeester). 

Overweging: situatie met grote maatschappelijke- impact, waarbij (structurele) bestuurlijke 

afstemming en besluitvorming noodzakelijk is:  

• Wanneer deze impact lokaal van aard is (binnen één gemeente), wordt voor noodzakelijke 

bestuurlijke afstemming en besluitvorming opgeschaald naar GRIP 3. Het GBT komt bijeen;  

• opschaling naar GRIP 3 kan direct; hieraan hoeft geen GRIP 1 of 2 vooraf te gaan. Daarbij 

wordt wel altijd een ROT (mee-)geactiveerd, maar niet noodzakelijkerwijs een CoPI. 

 

Opschalen naar GRIP 4(bevoegdheid voorzitter VR). 

Overweging: er is sprake van een ramp of crisis van meer dan lokale betekenis die vraagt om 

gemeentegrens-overschrijdende maatregelen en de inzet van bijzondere bevoegdheden: 

• Als de voorzitter opschaalt naar GRIP 4 vervallen de formele bevoegdheden van de 

burgemeester(s) van de getroffen gemeente(n) en gaan over op de voorzitter VR;  

• burgemeesters schuiven fysiek3/ digitaal als adviseur aan bij de RBT-vergaderingen; 

• de voorzitter VR zoekt afstemming met betrokken burgemeesters alvorens een RBT bijeen 

te roepen of in het RBT een besluit te nemen, zolang de omstandigheden dit toelaten.; 

• burgemeesters kunnen schriftelijk bezwaar maken als een besluit hun gemeente 

onevenredig schaadt. 

• de voorzitter VR zal na afloop van het incident de betrokken gemeenteraden rapporteren 

over het verloop van het incident; 

 

Opschalen naar GRIP 5 

• Is het incident van meer dan regionale betekenis dan kunnen de voorzitters in overleg 

besluiten op te schalen naar GRIP 5. Voor bovenregionale incidenten (GRIP 5) geldt een 

Convenant met de Veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland en de CdK. 

 

Afschalen 

• Opschalen duurt niet langer dan strikt noodzakelijk. Als een incident en/of de effecten 

daarvan onder controle zijn, kan in onderling overleg de GRIP worden afgeschaald. 

Afhankelijk van de situatie wordt besloten af te schalen of om GRIP te beëindigen;  

• de beslissing tot afschalen verloopt overeenkomstig de opschaling. In iedere fase wordt de 

beslissing tot afschalen van de bestuurlijke organisatie en de commandostructuur genomen 

door de in die fase hoogst fungerende verantwoordelijke;  

• Uitgangspunten bij het afschalen: 

• de leider CoPI ontbindt een CoPI in geval van GRIP 2 of hoger niet eerder dan na 

toestemming van de operationeel leider;  

• indien een GBT of RBT operationeel is blijft ook een ROT operationeel. De OL ontbindt 

het ROT daarom niet eerder dan na toestemming van de burgemeester bij GRIP 3 of de 

voorzitter van de veiligheidsregio bij GRIP 4; 

• afschalen gebeurt niet noodzakelijk lineair, GRIP kan ook in één keer beëindigd worden; 

• afschalen gebeurt niet stilzwijgend, deelnemers worden actief geïnformeerd.  

 
3 De Yp, 8ee verdieping, Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag 
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5. Rollen burgemeester4 

Tijdens een crisis worden de volgende rollen toegedicht aan de burgemeester. Deze rollen 

lopen als rode draad door uw doen en laten. Vraag uw adviseurs om u daarin te 

ondersteunen (bewaken dat alle rollen tot hun recht komen): 

1. Beslisser 

2. Bestuurder 

3. Boegbeeld 

4. Burgervader 

 

1.  Beslisser/ Opperbevelhebber  

• Eenhoofdige leiding, verantwoordelijk voor herstel van de algemene veiligheid en 

doorzettingsmacht. De voorzitter alleen neemt het besluit, niet de ‘vergadering’. 

• Houd u niet bezig met operationele aangelegenheden. Iedere partner heeft daarin zijn 

eigen taak. Mediagevoelige info, bestuurlijke beslispunten en juridische zaken daargelaten.  

• Werk aan een gezamenlijk beeld, maak gebruik van de Informatiemanager(IM) in het 

GBT/RBT.  

• Hanteer de BOB vergaderstructuur. Gebruik de standaard agenda(bijlage 1). Neem tijd te 

werken aan een gezamenlijk beeld, opties, risico’s, oordeel, besluit, opdracht, controle. 

• Ga na welke bestuurlijke beslissingen nodig zijn of doorzettingsmacht nodig is. 

Doorgaans is snel en duidelijk beslissen van belang, soms op basis van onvoldoende 

informatie. Maak besluiten expliciet, anticipeer op wat komen gaat en neem een standpunt 

in bij dilemma’s.  

• Stuur op basis van scenario’s, waarin ook de bestuurlijke afbreukrisico’s zijn 

betrokken. 

• Stuur op zelfredzaamheid van inwoners en organisaties. 

• Anticipeer tijdig in het organiseren van vervanging. Binnen de gemeentelijke 

crisisorganisatie wordt dit bewaakt, maar zorg ook voor vervanging van uzelf.  

• Werk output gericht.  Laat u adviseren door competente/ deskundige mensen. 

Crisismanagement is binnen de gemeentelijke organisatie geen corebusiness. 

• Huur zo nodig (juridische) expertise in. 

• Denk ruim vooruit en communiceer over te verwachten ontwikkelingen of besluiten.  

• Start in deze fase de nafase op met een plan van aanpak. Voorbereiding van de 

nafase vindt plaats tijdens de acute fase. 

• Voorzie in reflectiemomenten. Overleg met vertrouwelingen of ervaringsdeskundigen. 

Zij kunnen totaal anders tegen een bepaald issue aankijken. Het Nederlands Genootschap 

Burgemeesters (NGB) is bereikbaar voor collegiale intervisie.  

 

2. Bestuurder 

• Organiseer verantwoording en integriteit. Zorg voor goede notulering van het GBT-

overleg, inclusief de argumenten rond beslissingen. Denk aan de Wet Open Overheid. Laat 

de GS belangrijke documenten veiligstellen (zoals vergunningen, verslagen, controles). 

• Informeer tijdig en regelmatig de voorzitter veiligheidsregio over de voortgang. De 

voorzitter veiligheidsregio informeert de CdK. 

• Organiseer in overleg met de voorzitter VR eventuele bijstand  

• Organiseer in overleg met de griffier dat de gemeenteraad (fractievoorzitters) 

regelmatig wordt geïnformeerd. Laat de griffier de raadsleden adviseren zich 

terughoudend op te stellen in de media. 

 
4 Handreiking Informatie-ondersteund besturen van crisisbeheersing en rampenbestrijding – IFV 2018 

https://www.burgemeesters.nl/
https://www.burgemeesters.nl/
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• Betrek wethouders wanneer de crisis hun portefeuille raakt. Zet bijvoorbeeld taken weg 

onder hun hoede.  

• Verantwoording in de nazorgfase is essentieel; wees attent op de rol van het OM, de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie voor OOV, allen werkend vanuit een eigen 

kader. Anticipeer door vanaf het begin alles (beslissingen, informatie) vast te laten leggen 

en te documenteren. Hou rekening met claims bij de civiele rechter of bestuursrechter. 

• Houd rekening met de Wet Open Overheid (WOO). Alle correspondentie over een 

situatie kan via de WOO naderhand worden opgevraagd, van sms’jes tot aan besluiten. 

• Houd rekening met doorlooptijd van externe onderzoeken en organiseer coördinatie. 

Een onderzoek van het RIVM duurt enkele uren, een onderzoek van het OM duurt weken tot 

maanden. Een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid duurt maanden. Streef 

naar samenhang in de externe onderzoeken en breng onderzoekers bij elkaar. 

• Informeer regelmatig de interne organisatie, ook medewerkers die niet (direct) bij de 

crisis betrokken zijn. Betrek op enigerlei wijze het College bij de crisisbesluitvorming, mede 

met het oog op de nafase en de verantwoording achteraf. 

• Besef dat een gemeente geen operationele organisatie is, maar in crisistijd wel als 

frontlijnorganisatie moet functioneren. De gemeentelijke processen zijn op orde als 

iedereen zijn rol kent, tijdig en regelmatig oefent en de nodige competenties bezit. 

Agendeer met enige regelmaat de voortgang van de preparatie, geoefendheid en 

continuïteit van de gemeentelijke crisisorganisatie met uw ACB’er en de GS.  

 

3. Boegbeeld/ Gezicht naar de media  

• Kom snel met een eerste (social) mediareactie naar de bevolking (norm < 30 min);  

• Pers/ media zijn belangrijk, maar laat dit niet ten koste gaan van de zorg voor 

uw inwoners. Gedupeerden moeten zo min mogelijk het gemeentenieuws vernemen via 

de media. 

• Ga de noodzaak van een informatiebijeenkomst na.  

• Laat deze bijeenkomst leiden door een ervaren (externe) gespreksleider. Wees 

terughoudend met het toezeggen van bijeenkomsten en doe dit zeker pas 24 uur na het 

begin van het incident. 

• Bedenk dat landelijke media al snel een burgemeester uitnodigen in hun 

talkshows.  

• Toon medeleven en straal daadkracht uit. Dat laatste kan eenvoudig door het doen 

van proces mededelingen. Speculeer niet over daders en oorzaken.  

• Geef de ramp een naam. Voorbeeld: de Vuurwerkramp en niet de ramp van Enschede.  

• Spreek nooit een taal die u niet eigen is. Door de stress blijkt dat u deze op dat 

moment onvoldoende beheerst. Blijf Nederlands spreken en zet een tolk naast u neer.  

• Kies het tijdstip waarop u naar buiten treedt zorgvuldig. Bij voorkeur om kwart voor 

zes en niet om vijf over zes in verband met verwerking in de nieuwsuitzendingen.  

• Bouw regelmaat in, ook de pers houdt niet van verrassingen.  

• Na de toelichting is het voor de pers voorbij. Ga na afloop niet voor camera’s staan, 

na drie interviews hoort u zichzelf praten en heeft u het feitenrelaas niet meer scherp. 

• Straal rust en vertrouwen uit in de chaos. Media wil nieuws! Hoeveel doden, hoeveel 

slachtoffers, de oorzaak van de crisis, wie is verantwoordelijk, treedt u af, etc.  

• Houd vast aan wat u officieel weet. Ga niet mee in speculaties. De pers zal zeggen dat 

er veel meer slachtoffers en doden zijn. Laat u niet overbluffen. Reageer niet weifelend.  

• Zorg dat de toezeggingen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Laat u dus 

ambtelijk ondersteunen en niet verleiden tot uitspraken die u niet kunt garanderen. 

• Met de media zijn afspraken te maken. Als betrokkenen niet in direct contact willen 

treden met de media, dan respecteren media dat doorgaans. Communiceer helder 

wanneer nieuwe persmomenten zijn gepland. 
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• Vergeet de regionale media niet. Besteed nadrukkelijk aandacht aan regionale media. 

Een goede verstandhouding kan cruciaal zijn in het na-traject, als de landelijke pers al is 

afgehaakt. 

• Procedures betekenen voor media óók nieuws. Het feit dat het beleidsteam bijeen is, 

is intern misschien een open deur, voor de buitenwereld is het nieuwswaardig. Als er geen 

inhoudelijk nieuws is, is procescommunicatie heel belangrijk om het nieuws op gang te 

houden. 

• U heeft geen bevoegdheden om zwijgen te eisen van bv bedrijven en actiegroepen, 

maar probeer ook hier afspraken te maken. 

• Wees beducht op de mening/ duiding van deskundigen (wetenschappers) die zich 

uiten in de media.  

• Gebruik de regionale rampenzender bij overheidsmededelingen voor de bevolking.  

 

4. Burgervader/Burgermoeder 
Burgemeesters hebben een sterker imago dan andere bestuurders. U bent bekend, wordt 

gezien als degene die weet wat er speelt, onpartijdig is en staat voor het algemeen belang. 

Alleen in specifieke situaties waarbij wantrouwen gericht is op de burgemeester, kan een loco 

deze rol (tijdelijk) invullen. 

 

De combinatie van collectieve impact en de mate van politieke verantwoordelijkheid is 

hieronder schematisch weergegeven. De vlakken zijn geen harde scheidslijnen, maar geven 

vooral aan welke accenten in welke rol dominant zijn:  

 

Hoge collectieve impact 

(veel emotie) BURGERVADER/-MOEDER BRUGGENBOUWER 

Lage collectieve impact 

(weinig emotie) BUDDY BELANGENBEHARTIGER 

 Lage politieke 

verantwoordelijkheid 

Hoge politieke 

verantwoordelijkheid 

Figuur:. Boegbeeldrollen van de burgemeesters 5 
 

• Breng rust in de chaos om u heen. Wees zichtbaar, transparant en daadkrachtig.  
• Straal empathie en warmte uit. Toon inlevingsvermogen, biedt troost, medeleven en 

durf emotie te tonen.  

• Wees attent op de verwerking van een crisis door uw eigen medewerkers. Heb 

oog voor bedrijfsopvang. Ook in het kader van onderzoeken. De emotionele nazorg 

voor de eigen organisatie verdient aandacht. Organiseer een afsluitende bijeenkomst voor 

eigen medewerkers. 

• Bezoek het rampterrein wanneer mogelijk. Kies bewust het moment, houd rekening 

met de operationele diensten en de impact naar de slachtoffers/samenleving/ media. 

• Bezoek de opvangplaats of informatiebijeenkomst van getroffenen, het wordt 

gewaardeerd. Laat daar geen pers bij aanwezig zijn.   

• Overweeg uw eigen rol, als de gemeente gezien wordt als ‘veroorzaker’ van de 

ramp. 

• Luister goed naar signalen uit de samenleving. Acteer vraaggericht.    

 
5 Bron: Jong, W. (2018). Meaning Making by Public Leaders in Times of Crisis: An Assessment. Public 

Relations Review. Zie ook: De burgemeester als boegbeeld van het Nederlands genootschap van 

burgemeesters 
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6. Noodbevoegdheden  

Tijdens een ramp krijgt u (GRIP3) of de voorzitter van de VR (Grip 4) de beschikking over 

extra noodbevoegdheden op basis van de Wet veiligheidsregio’s.  

Zolang er geen sprake is van GRIP 4 behoudt u de beschikking over de reguliere 

(nood)bevoegdheden in geval van lokale verstoringen en ongevallen, krachtens onder meer de 

Gemeentewet en andere wetgeving (zie voor een overzicht het Repertorium6).  

Als de voorzitter van de VR gebruikt maakt van artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio, gaan 

nagenoeg alle bijzondere bevoegdheden van de overige burgemeesters over op de voorzitter. 

Maatwerk blijft mogelijk en dit vereist dus korte lijnen met de voorzitter VR.  

 

Noodbevoegdheden: noodbevel, noodverordening, ongeschreven noodrecht 

De algemene noodbevoegdheden waar de burgemeester over beschikt zijn:  

• Noodbevel, gericht op met name te noemen personen of bedrijven; 

• Noodverordening, gericht op ‘eenieder’ (zoals ramptoeristen, voetbalsupporters of de 

bevolking in het algemeen (bij evacuatie)); 

• Ongeschreven noodrecht, indien de wettelijke normale bevoegdheden of 

noodbevoegdheden niet toereikend zijn. Toepassing van ongeschreven recht is een door de 

rechter geaccepteerd fenomeen. 

• Elke maatregel moet voldoen aan criteria van proportionaliteit en subsidiariteit en 

natuurlijk de algemene beginselen van openbaar bestuur, afwijkingen worden dus goed 

gemotiveerd. 

 

N.B. De politie beschikt vaak over voldoende bevoegdheden om mensen (preventief) te 

verwijderen. Dat maakt dat een noodbevoegdheid niet altijd nodig is. Mocht u er toch toe over 

gaan: 

• zorg voor deskundige juridische ondersteuning; 

• publiceer het noodbesluit; 

• informeer de CdK 

• informeer de HovJ  

 

Het opperbevel is een noodbevoegdheid en richt zich alleen op de bij de rampenbestrijding 

betrokken organisaties en personen, terwijl de algemene bevoegdheid noodbevel ook wordt 

toegepast jegens bewoners en andere partijen. De term opperbevel wordt alleen gebruikt bij 

de rampenbestrijding, niet bij de handhaving openbare orde.  

 

Bevoegdheden Voorzitter Veiligheidsregio RBT 

Bij bijeenroepen van het RBT door de voorzitter veiligheidsregio (GRIP 4) neemt deze van 

rechtswege tijdelijk een aantal bevoegdheden van de burgemeesters in zijn regio over, 

namelijk de bevoegdheden krachtens: 

• de Gemeentewet (handhaving openbare orde en openbare veiligheid, inclusief de 

bevoegdheid tot uitvaardigen van noodbevelen en noodverordeningen); 

• de Wet veiligheidsregio’s (gezag brandweer, opperbevel, informeren bevolking en 

hulpverleners); 

• de Politiewet 2012 (gezag over de politie en Koninklijke marechaussee ten aanzien van 

handhaving van de openbare orde en hulpverlening, bijstand); 

• de Wet openbare manifestaties (voorschriften, beperkingen, verbod, aanwijzingen, 

beëindigen van manifestaties). 

 
6 Dit Vademecum voor de acute crisisfase heeft een Repertorium, als naslagwerk tijdens de 

preparatiefase (koude fase). 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=9&artikel=39&z=2022-05-01&g=2022-05-01
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7. Crisiscommunicatie 

Crisiscommunicatie is een samenwerking met (keten)partners, waarbij de behoefte van de 

samenleving centraal staat en de impact van de crisis leidend is. Afstemming, rol en 

taakverdeling tussen de (keten)partners is van groot belang voor een effectieve communicatie. 

De vier doelen van crisiscommunicatie zijn: 

• Het verminderen van impact; 

• Het versterken crisisorganisatie; 

• Het verminderen onrust; 

• Het versterken van vertrouwen in de crisisorganisatie. 

Hiervoor wordt ingezet op informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. 

 

Informatievoorziening  

• Geef een eerste korte reactie binnen 30 minuten van opschaling. 

• De burgemeester heeft een wettelijke taak om de inwoners steeds te informeren. 

Denk aan informatiebijeenkomsten zonder media. Praten met de pers is niet per se 

informeren van de bevolking 

• Hanteer een prioriteit in het verstrekken van informatie: slachtoffers/ betrokkenen, 

hulpverleners/medewerkers, politiek en dan pas de media (lokale media geniet voorrang).   

• Informatie verstrekken over de feiten en omstandigheden. Streef naar maximale 

openheid en zoek bestuurlijke afstemming op gevoelige thema’s zoals SISOS-zaken.  

• Zorg voor een eenduidige boodschap langs alle kanalen. Wijs een woordvoerder aan.  

• Stem direct af wie voorlicht en met de pers communiceert. Zeker als het Openbaar 

Ministerie het strafrechtelijke onderzoek leidt, is een zorgvuldige afstemming noodzakelijk.  

• Kies zorgvuldig een moment van (eerste) contact met de pers. Bereidt de 

informatiebijeenkomst voor, laat Q&A’s uitwerken en publiceer die (website/persbericht).  

 

Schadebeperking  

• Bepaal de communicatiestrategie. Beperk u zoveel mogelijk tot duiding en context.  

• Laat deskundigen ‘technische’ zaken uitleggen. Betrek bv. verzekeraars (Salvage) en 

brandweer/ bouwkundige specialisten, juristen bij de uitleg over ’technische’ zaken. 

• Communiceer met een lange termijn focus. Organiseer ook voor de middellange 

termijn momenten om de doelgroepen te informeren. Dit is een opgave van lange adem. 

 

Betekenisgeving  

• Probeer de crisissituatie te duiden en in breder perspectief plaatsen, met balans tussen 

ratio en emotie, erkennen en benoemen van dilemma’s en probeer te relativeren. 

• Bepaal de communicatiestrategie voor de gemeente. Wees ervan bewust dat 

uitspraken ook verwachtingen scheppen. 

• Maak onderscheid in informatiebijeenkomsten en de bewonersbijeenkomsten, waarbij het 

accent ligt op delen/verwerken van emoties en zo nodig bieden van psychosociale hulp. 

• Ga uit van het eigen vermogen van inwoners. De bevolking heeft zelf organiserend 

vermogen en de gemeente hoeft niet per se het voortouw te nemen. 

• De geschokte samenleving vraagt in toenemende mate om aandacht en symbolen. 

Toon uw medeleven naar de emotie die leeft (angst, boosheid, verdriet), maar ondersteun 

of faciliteer deze uitingen waar mogelijk pas als men daarom vraagt. Acteer vraaggericht. 

• Respecteer in eerste instantie wensen van direct betrokkenen. Maar niet in ALLE 

gevallen. Het mag niet leiden tot onveilige situaties of verstoring van de openbare orde. 

• Betrek tijdig experts en vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke 

groeperingen/personen. Hou bij het verwerken van emotie of herstel van verhoudingen, 

hou rekening met cultuurverschillen en betrek hierbij experts. 
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Model agenda GBT 

 

Agenda GBT 
Gewenste output/ doel 

1. Aanleiding, organisatie 

- samenstelling GBT (diensten functionarissen) 

- aanleiding 

- aanwijzing operationeel leider 
-     vanaf 2e vergadering: uitvoering besluitenlijst 

Praktische zaken zoals  
Aanwezigheid 
IM 
CA 
Notulist 

 

 
2. Rapportage operationeel leider 

- IM geeft het actuele beeld (LCMS) 

- Adviseurs (te beginnen bij OL-ROT) vullen aan  

Beeldvorming  
 
 
Werken aan een gezamenlijk beeld  

 
3. Te verwachten situatie (scenario’s) 

- te verwachten ontwikkelingen  

- mogelijke risico’s (zoals meteogegevens) 

- bepalen gevolgen volksgezondheid en milieu 

- beslispunten en alternatieven 
 

Oordeelsvorming 
 
-Cluster gebeurtenissen in thema’s 
-Bepaal welke van belang zijn voor 
  GBT (netwerkanalyse) 
-Bespreek prioriteit 
-Bespreek alternatieven 
-Bepaal de doelgroepen (impact) en 
  adresseer die  

 

 
4. Voorlichting en communicatie 

- huidige situatie en ontwikkelingen 

- beslispunten 
 

5. Bestuurlijke aandachtspunten  

- opperbevel en bestuurlijke evaluatie  

- noodbevoegdheden  

- - bijstand 

 
6. Preparatie nafase 

- noodzaak bepalen 

- verantwoordelijke benoemen 

- beslispunten 
 

 
7. Besluitvorming 

- nemen van besluiten (proportioneel en subsidiair) 
 

Besluitvorming 
Burgemeester formuleert de 
besluiten/ gemaakte keuzes op basis 
van de bespreking in de oordeel-
fase. 

 

 
8. Agenderen volgende vergadering en schorsing 
 

Praktische zaken  
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Bijlage 2: Doelgroepenanalyse 

Bij het analyseren van de acties en het prioriteren kan de onderstaande tabel helpen 
 
nr Doelgroepen die er 

(bijna) altijd zijn   
Impact  
(inbreuk op 
de 
doelgroep) 
 
Groot <----
> Gering  

Urgentie 
Impact: 
Termijn 
waarop 
effecten 
zich laten 
gelden  
 
 Direct < ----
> vertraagd  

Prioritering 
 
Code* 
Rood 
Oranje 
Groen 

Wie 
pakt 
de 
zorg 
voor 
deze 
groep 
op 

Toelichting  

1 Doden en hun 
nabestaanden  

   Politie 
 

Niet alleen doelgroep van politie 
en OM.  
Nagaan rol BM en gemeente. 

2 Gewonden en hun 
dierbaren 

   RAV 
GHOR 
SH 
 

Niet alleen de doelgroep van 
GHOR.  

3 Getuigen, direct 
aanwonenden/ redders 
van het eerste uur 

    Getuigen kunnen heel 
verschillend reageren, oog 
houden voor deze groep ook 
langere tijd. Worden meestal 
opgevangen door slachtofferhulp 

4a Professionele 
Hulpverleners  

    Hulpverleners worden meestal 
vanuit bedrijfsondersteuning 
geholpen. 

4b Vrijwillige hulpverleners     NRK, buurtverenigingen, 
vrijwilligers EHBO, collega’s 
vanuit een brancheorganisatie 

5 Daders en hun 
omgeving 

    Gaat om familie van de 
(omgekomen) dader en zijn 
omgeving/ aanhangers 
(mogelijk ook een bron van 
escalatie) 

6 Getroffen organisaties  
 
 

    Bestuur, management, 
beheerder, collega’s van de 
instelling waar het gebeurde of 
die betrokken zijn 
Indien in WMO en Jeugdzorg ook 
gemeente waar persoon 
woonachtig is, toezichthouder, 
inspectie, rijksheren etc. 

7 Gehinderden      Bewoners, bedrijven, verkeer die 
in hun bewegingsvrijheid beperkt 
worden. 

8 Gemeente       -Gemeente is nagenoeg altijd 
betrokken.  – 
Imagoschade  
-Extern onderzoek 
(waarheidsbevinding)  

9 Raad, college      Verwijtbaarheidsfactor, 
informeren van de raad wanneer 
en hoe 

10 Rest van het land (via 
Pers en sociale media)   

    Lokale pers voor landelijke pers 

 Overige doelgroepen (indien van toepassing) 

11 Instroom vrijwilligers/ 
hulp acties 

     

12       

13       
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Bijlage 3: Afkortingenlijst Crisisbeheersing 

AB-VRH Algemeen bestuur van de VRH 

ABL  Actie & besluitenlijst 

AC  Actiecentrum 

AB-BZ  Algemeen cdt bevolkingszorg (ROT), ook AC-B, AC-P en AC-G 

ACB  Adviseur Crisisbeheersing 

APV   Algemene Plaatselijke Verordening 

BAG  Basisadministratie Adressen en Gebouwen 

BGC  Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing in Haaglanden   

BRI   Besluit Rampbestrijdingsplannen Inrichtingen (bestaat dat nog?) 

BRP   Basisregistratie personen 

BRZO   Besluit Risico Zware Ongevallen 

BZK   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

C2000  Communicatie 2000 

CAR  Overleg van gemeentesecretarissen op thema crisisbeheersing  

CaCo  Calamiteiten Coördinator (meldkamer) 

CdK   Commissaris van de Koning 

CGF  Coord. gemeente functionaris (coord. gemeentesecretaris) 

CoPI   Commando Plaats Incident 

CPA   Centrale Post Ambulancevervoer 

CRAS   Centraal Registratiebureau Aangerichte Schade 

CvD   Commandant van Dienst 

DCC  Departementaal Coördinatiecentrum (rijksniveau) 

DPG  Dir. publieke gezondheid (GHOR+GGD) 

GAG  Gezondheidsadviseur (medische milieukundige) 

GBT   Gemeentelijk Beleids Team 

GHOR   Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

GMK   Geïntegreerde Meldkamer 

GMS  Gemeenschappelijke meldkamersysteem (ICT-systeem) 

GRIP   Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 

GRH  Gemeenschappelijke Regeling VRH  

GS   Gemeentesecretaris 

GTI  Gemeentelijk team Incidentbestrijding (mono opschaling gemeente) 

HIN  Hoofd informatiemanagement (in ROT) 

HON  Hoofd ondersteuner (ondersteuner van de algemeen commandant per kolom)  

HOvJ   Hoofd Officier van Justitie/ Hulpofficier van Justitie 

HTO  Hoofd taakorganisatie  

ICO  Informatie coördinator  

IM  Informatiemanager/ informatie management 

IM-BZ  Informatiemanager bevolkingszorg (in GBT) 

IAC   Informatie- en Adviescentrum 

LCI   Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten 

LCMS  Landelijk Crisismanagementsysteem (ICT-systeem) 

LOCC  Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum 

NCC   Nationaal Coördinatiecentrum 

NKC  Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie  

NGB  Ned. Genootschap van Burgemeesters (www.ngb.nl) 

NCTV  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  

NRK   Nederlandse Rode Kruis 

OL   Operationeel Leider (COPI of ROT) 
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OM   Openbaar Ministerie 

OOV   Openbare Orde en Veiligheid 

OvD   Officier van Dienst 

OVD-BZ Officier van Dienst bevolkingszorg 

OVV  Onderzoeksraad voor Veiligheid  

RBO  Regionaal bestuurlijk overleg (politie/ OM) 

RBP  Regionaal Beleidsplan (VRH) 

RCP  Regionaal Crisisplan (multi) 

RAC   Regionale Alarmcentrale (meldkamer) 

RAV  Regionale ambulance voorziening  

ROT   Regionaal Operationeel Team 

RGS   Register Gevaarlijke Stoffen 

RRP  Regionaal Risicoprofiel  

RIT   Rampen Identificatie Team 

RIVM   Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu 

SIS  Slachtoffer In formatie Systeem (verwanten informatie) 

SGBO   Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (politie) 

T-Bz  Team Bevolkingszorg 

TGB  Terreur gevolg bestrijding  

TGO   Team Grootschalig Optreden (politie) 

TO  Taakorganisatie  

VB  Veiligheidsberaad (overleg voorzitters 25 VR’s en Minister) 

VR   Veiligheidsregio 

VRH   Veiligheidsregio Haaglanden  

VZR  Verminderd zelfredzaam  

WOO   Wet Open Overheid 

WOM  Wet openbare manifestaties 

WVR  Wet Veiligheidsregio’s 

 

 

Definities en begrippen 

 

Ramp: 

Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel 

personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden 

bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van verschillende disciplines is vereist. 

 

Rampenbestrijding: 

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat 

het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, 

het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. 

 

Crisis:  

Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is of dreigt te worden aangetast. 

 

Crisisbeheersing:  

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat 

het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving 

van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en 

voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid 

ter zake van een crisis worden getroffen. 
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Verantwoording 

Dit vademecum bevat de hoofdlijnen van de volgende documenten:  

▪ Regionaal Risicoprofiel Haaglanden 2019 (RRP19) 

▪ Concept Regionaal Risicoprofiel Haaglanden 2022 (CRRP22) 

▪ Regionaal Crisisplan Haaglanden 2019 (RCP19) 

▪ Regionaal Beleidsplan Haaglanden 2019 (RBP19) 

▪ Wet veiligheidsregio’s (WVR22) 

▪ Handreiking bestuurlijk handelen bij crisis 2009 (NGB) (HBH09) 

▪ Bevoegdheden burgemeester per crisistype en Bestuurlijke Netwerkkaarten (BNK) 

▪ Strategie Grootschalige Evacuatie (LOGE 2012) 

 

Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de 'hij'-vorm. Daar waar 'hij' staat, wordt ook 

'zij/hen' bedoeld. 

 

Het vademecum is bedoeld als naslagwerk tijdens de ‘warme fase’ van een crisis. Het 

vervangt bovengenoemde documenten niet in de voorbereiding op rampen en crises. 
 
 
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, juni 2022 

 


