
Beste werkers aan het herijken van de Wet veiligheidsregio’s, ik vertrouw 

erop dat u: 

1. Definities van onveiligheid en daarmee verwante begrippen als incident 

en crisis niet in termen van de werkelijkheidi maar in termen van besluit-

vorming uitdrukt: iets is een crisis omdat besloten wordt de (dreigende) 

aantasting van een of meer vitale belangen van de samenleving als 

zodanig te behandelen met het oog op het toepassen van buiten-

gewone bevoegdheden en/of coördinatiestructuren om die situatie 

(groot of klein) het hoofd te bieden;   

2. Een einde maakt aan het uit de 19e eeuw daterende opperbevel bij 

rampen; de situatie waarin de openbare veiligheid wordt bedreigd of 

aangetast en waarbij gewone coördinatiebevoegdheden ontoereikend 

zijn om die situatie het hoofd te bieden. Het begrip ramp in termen van 

besluitvorming vervalt zoals de commissie Muller bij haar evaluatie van 

de Wet veiligheidsregio’s terecht adviseerde; 

3. Een einde maakt aan het met de (opper)bevelsbevoegdheid verbonden 

operationele leiding omdat ‘directeuren’ van OOV-sectorenii immers in 

de praktijk geen zitting nemen in het regionaal operationeel teamiii 

(ROT), maar binnen een beleidsteam (GBT/RBT);    

4. Een onderscheid maakt tussen crisiscoördinatie en commandovoering; 

5. Met het oog op interoperabiliteit de regionale crisiscoördinatie spiegelt 

aan nationale crisiscoördinatie. Bijvoorbeeld:  

a. Het Bestuurlijk crisisteamiv (Nationaal: MCCb); 

b. Het Ambtelijk crisisteam (Nationaal: ICCb); 

c. Operationele coördinatie: 

i. Regionaal Crisiscentrum (nationaal: NCC); 

ii. Regionaal Kernteam Crisiscommunicatie (nationaal: NKC); 

iii. Regionaal afstemmingsoverleg (nationaal: IAO). 

6. Met het oog op interoperabiliteit binnen het RCC, RKC en RAO sprake 

is van organiekev of formatievevi eenheden op het terrein van analyse 

& planning; logistiek & services (waaronder financiën & administratievii) 

en operatien waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de kerntaken 

van het RCC, RKC en RAO binnen het stelsel; 

  



7. Een wettelijk voorschrift opneemt dat ziet op delegatie van commando-

voering: de bevoegdheid om in het belang van de openbare orde en de 

openbare veiligheid in het getroffen gebiedviii de nodige bevelen te 

geven aan bij het verdedigen van die belangen betrokken private en 

(semi)publieke organisaties. Het zo laag mogelijk beleggen van 

commandovoering is een principe dat zich keer op keer heeft 

bewezenix!; 

    

Aldus zijn de volgende (logische) coördinatieknooppunten tussen Rijkx en 

Regioxi denkbaar en mogelijk, waaronder het beoogde KCR2 c.q. LOCC 

dat het knooppunt vormt voor interregionale analyse & planning en 

logistiek & services op het terrein van de openbare orde en veiligheid: 

 

 
Bron: referentiemodellen crisis-gogme (www.crisis-gogme.nl) 

 

Uw voornemen om te komen tot een interregionaal beleidsteam (IRBT) 

binnen de algemene keten heeft naar mijn oordeel geen toegevoegde 

waarde omdat het Veiligheidsberaad (VB) daar immers in kan voorzien.  

 

Naar mijn oordeel is een interregionaal afstemmingsoverleg (IRAO) op het 

terrein van de operatien binnen de algemene keten meer passend. Het 

IRAO wordt daarbij ondersteund door het LOCC: (interregionale) analyse 

& planning en logistiek & services op het terrein van de openbare orde en 

algemene openbare veiligheid (de primaire KCR2-functiesxii). Het IRAO 

ondersteunt het Veiligheidsberaad.   

 



Daarnaast is sprake van afstemmingslijnen tussen het NCC en RCC en 

het NKC en RKC. Het Rijk faciliteert de Regio, geeft al dan niet vormvrijxiii 

beleids- of concrete aanwijzingen (bestuurlijk jargon voor bevelen) of trekt 

(niet vormvrij!) het regionaal gezag aan zich of belast daar een andere 

autoriteit mee.    

 

Is dit een forse herijking? Misschien wel voor de wetgever, maar niet voor 

de (recente) regionale crisispraktijk. Het BCT sluit aan bij het advies van 

de commissie Muller (2021). Het ACT bestaat feitelijk al als GBT en binnen 

het RBT hebben directeuren zitting als strategisch adviseur. De omslag 

van ROT naar RAO sluit ook aan bij de praktijk (operationele coördinatie 

off-scene). Nieuw is het op basis van een daartoe strekkend wettelijk voor-

schrift delegeren van commandovoering: de bevoegdheid om in het 

getroffen gebiedxiv de nodige bevelen te geven bij het in buitengewone 

omstandigheden (crisis) verdedigen van de openbare orde en de 

(algemene) openbare veiligheid. Daarmee komt een eind aan het uit de 

19e eeuw stammende bestuurlijke bevelvoering; een- of meerhoofdige 

commandovoeringxv dient zo laag als mogelijk belegd te worden bij 

professionals, een principe dat zich keer op keer in de praktijk heeft 

bewezen.  

 

Ik ga ervan uit dat het herijken van het stelsel van crisisbeheersing niet is 

gebaseerd op een bewering van een organiserende elite over de context, 

functie en werking van dat stelsel, maar op een concept dat de uitkomst is 

van rationaliseren en overtuigen. Met deze oproep wil ik bijdragen aan dat 

concept. Het kan natuurlijk zijn dat u mijn bijdrage als ondermaats 

kwalificeert, maar dan moet ik altijd denken aan een citaat van Mathieu 

Weggeman (2010) over de oorzaak van zo’n kwalificatie (sic): 

- Er is onvoldoende kennis beschikbaar bij of ingezet door degene die 

het resultaat heeft geproduceerd. 

- Er is onvoldoende kennis beschikbaar bij of ingezet door degene die 

dat resultaat heeft beoordeeld. 

In het eerste geval verneem ik graag via info@crisis-gogme.nl waar ik mijn 

beschouwing kan versterken en in het tweede geval kunt u contact met 

mij opnemen voor het volgen van de training crisis-gogme en/of via 

www.crisis-gogme.nl (pagina downloads) mijn recente boek bestellen over 

crisisbeheersing - context, functie en werking (januari 2023). 

mailto:info@crisis-gogme.nl
http://www.crisis-gogme.nl/


Ik wens u dan ook veel gogme (Bargoens voor wijsheid) toe bij het herijken 

van het stelsel van crisisbeheersing. 

 

Op persoonlijke titel, 

 

Herman van Hijum (18 januari 2023) 

 

 
 

VOETNOTEN 

 
i In termen van besluitvorming is dus geen sprake van mini-crises of sociologische definities zoals ‘een ‘aantasting 

van de fundamentele waarden en normen van een sociaal systeem’ (Rosenthal, 1990), dreiging, urgentie en 

onzekerheid, maatschappelijk ontwrichtend, gevoelens van (on)veiligheid, et cetera. Dat de meeste mensen een 

crisis definiëren in termen van de werkelijkheid is nu eenmaal een gegeven en leidt in de praktijk niet zelden tot 

devaluatie van het begrip. In termen van besluitvorming is het eenvoudiger.   
ii Aparte organisaties die op basis van aparte wetgeving uitvoering geven aan apart beleid op het terrein van de 

openbare orde en openbare veiligheid (zowel algemeen als functioneel). 
iii Het voorzien in operationele leiding door een burgemeester (mag daarin voorzien) of voorzitter veiligheidsregio 

(moet daarin voorzien) is een buitengewone c.q. noodbevoegdheid waarmee een afwijkende operationele 

hiërarchie wordt ingesteld tussen burgemeester en directeuren van OOV-sectoren. Die directeuren of namens hen 

daarmee belaste algemeen commandanten vallen in die situatie onder de operationele leiding van de daartoe 

aangewezen regionaal operationeel leider en zijn dus lid van het regionaal operationeel team.   
iv Op basis van het beginsel van subsidiariteit zijn de direct betrokken burgemeesters in het getroffen gebied 

verplicht samen te werken binnen een BCT, ongeacht of dat gebied wordt doorsneden door regiogrenzen. 

Overname van gezag van burgemeester(s) binnen een BCT door de voorzitter veiligheidsregio is gebaseerd op 

diens kwalificatie van de crisis als ‘van meer dan plaatselijke betekenis’. Die overname van gezag is een 

buitengewone c.q. noodbevoegdheid die begrensd is door het evenredigheidsbeginsel: proportionaliteit en 

subsidiariteit.   
v De combinatie van mensen, middelen en methoden om die middelen te gebruiken en een leidinggevende met 

een aanvaardbare span of control: 1 leidinggevende op minimaal drie en maximaal zeven medewerkers. Ideaal is 

1:5.  
vi De combinatie van mensen, middelen en methoden om die middelen te gebruiken zonder een leidinggevende 
vii Die eventueel kan opschalen naar een sectie naast analyse & planning; logistiek & services en operatien. 
viii Dat kan on-scene-command (OvD-niveau?), on-site-command (HOvD-niveau?) of areacommand (CvD-niveau?) 

zijn, analoog aan Incident Command Systems in verschillende landen en bij multinationals.    
ix Zie de Defensiedoctrine (bataljonsstaf) en daarop gebaseerde civiele National Incidentmanagement Systems in 

verschillende landen en bij multinationals. 
x Zowel algemene als functionele keten 
xi Als algemene keten: openbare orde en algemene openbare veiligheid 
xii Het fundament van KCR2 is de vorm waarmee binnen veiligheidsregio’s vorm en inhoud wordt gegeven aan 

analyse & planning en Logistiek & services op het terrein van de openbare orde en algemene openbare veiligheid! 
xiii Niet vormvrij: het via een Koninklijk Besluit in werking te stellen en via een verlengingswet in standhouden van 

buitengewone c.q. noodbevoegdheden.  
xiv En ongeacht of dat gebied wordt doorsneden door gemeente- of regiogrenzen! 
xv Naast safety (OOV), kan sprake zijn van security (rechtsorde) en continuity (economische veiligheid) met elk hun 

eigen commandanten. Denk op het terrein van de rechtsorde aan commandanten op het terrein van intelligence & 

opsporing, bewaken en beveiligen onder gezag van het OM of commandant van de Dienst Speciale Interventies.   


