Stelsel Bewaken en Beveiligen voor politici
Inleiding
•

Als u te maken krijgt met agressie of bedreigingen heeft dit een grote impact op u en
uw omgeving. Uw aangifte of melding vormt het startpunt voor politie en openbaar
ministerie om af te wegen of en zo ja welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk
zijn. U krijgt dan te maken met het Stelsel Bewaken en Beveiligen.

Wat is het Stelsel Bewaken en Beveiligen?
•
•
•

Het Stelsel Bewaken en Beveiligen is het geheel van regelgeving en afspraken die
gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten;
In het Stelsel werken het Openbaar Ministerie (OM), politie, inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en bestuurlijke organisaties samen;
Ook regelt het Stelsel hoe op basis van dreigings- en risico-informatie tot
beveiligingsmaatregelen wordt besloten en wie verantwoordelijk is voor de
uitvoering.

Verantwoordelijkheden
•

•

•

•

Burger zelf en diens werkgever: Uitgangspunt is dat de eigen veiligheid primair de
verantwoordelijkheid is van de burger zelf (bijvoorbeeld goed hang- en sluitwerk aan
de woning) en, indien van toepassing, zijn werkgever om de juiste
beveiligingsmaatregelen te treffen (regulier veilige werkomgeving);
Als de veiligheid van mensen in het geding komt, kan het OM in het kader van het
Stelsel Bewaken en Beveiligen adviseren dat de bedreigde en/of diens werkgever
aanvullende maatregelen treft (aanpassing/beveiliging (ambts)woning, vervoer,
e.d.). Voor raadsleden, wethouders en burgemeesters is op grond van hun
rechtspositie bepaald dat hun beveiliging - op het werk maar ook daarbuiten voor
zover die een werkgeverszorg is - voor rekening komt van de gemeente. Daarnaast
heeft de werkgever de verantwoordelijkheid voor veilige werkomgeving.
Is de aard en de omvang van de dreiging dermate dat de persoon en werkgever daar
zelf geen weerstand (meer) tegen kunnen bieden dan treft de overheid aanvullende
maatregelen;
Overheid: De taak om te bewaken en te beveiligen maakt onderdeel uit van de
politietaak om zorg te dragen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde.
De daadwerkelijke handhaving valt uiteen in openbare orde handhaving onder
verantwoordelijkheid van de burgemeester, en strafrechtelijke handhaving
(waaronder begrepen de veiligheid van personen) onder verantwoordelijkheid van de
Hoofdofficier van Justitie (HOvJ).

Wat kunt u zelf doen/hoe werkt het in de praktijk
•

•

•
•
•
•

Preventie: u kunt veel zélf doen om uw veiligheid te vergroten. Er zijn verschillende
zaken waar u op kunt letten om risico’s te verkleinen. Achterdocht en angst zijn niet
nodig en kunnen juist het tegenovergestelde van een veilig gevoel bewerkstelligen.
Bewust gedrag en een bewuste houding maken u zekerder.
Aangifte/melding doen: Wanneer u te maken krijgt met agressie of bedreiging dan is
het van belang dat u aangifte/melding doet bij de politie. Uw aangifte/melding wordt
binnen de politie ter kennis gebracht van de afdeling Regionale Conflict en
Crisisbeheersing (RCCB). Hier vindt een eerste weging plaats of de dreiging op
persoon, object, of dienst in aanmerking komt voor beveiligingsmaatregelen. Indien
de dreiging wel in aanmerking komt voor het stelsel bewaken en beveiligen besluit de
HOvJ over nader duiden van de dreiging en, indien nodig, tot het treffen van
beveiligingsmaatregelen.
Uw aangifte kan ook de start zijn voor strafrechtelijk onderzoek;
In ernstige gevallen kunnen OM en politie beveiligingsmaatregelen treffen, zoals
(camera)toezicht of in het uiterste geval persoonsbeveiliging.
OM en politie kunnen ook de gemeente als werkgever adviseren om
aanpassingen/beveiligingsmaatregelen te treffen aan woning en werkplek;
Melden: Het is mogelijk dat u in aanraking komt met agressie, geweld, intimidatie of
bedreigingen en u twijfelt over het doen van aangifte. Dit kan zijn omdat u zich
afvraagt of het incident strafbaar is of omdat u vindt dat u als politicus tegen een
stootje moet kunnen. Het is echter van belang om in die gevallen incidenten wel te
bespreken met de lokale politie. Deze kunnen u adviseren over het al dan niet doen
van aangifte en uw melding wordt als mutatie binnen de politie opgeslagen. Deze
opgeslagen informatie kan op een later moment helpen om de dreiging rond uw
persoon beter te kunnen inschatten.

Informatie
•
•

•
•

Aangifte doen - www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html
Maatregelen die u zelf kunt treffen (NB: het betreft advies en afhankelijk van uw
situatie is dit advies meer of minder relevant)
o Maatregelen aan de woning: www.politiekeurmerk.nl/
o Tips over wat u zélf kunt doen om uw veiligheid te vergroten en waar u op
kunt letten om risico's te verkleinen vindt u in de brochure “Uw eigen
veiligheid”
(https://nctv.nl/binaries/WEB_117467_NCTV_UwEigenVeiligheid_A5_tcm31371131.pdf)
Circulaire Bewaken en Beveiligen - wetten.overheid.nl/BWBR0036811
Informatie over de rol van de gemeente als werkgever in het Stelsel Bewaken en
Beveiligen vindt u in de Leidraad Veilig Bestuur. Deze staat op
www.agressievrijwerk.nl/documenten/publicaties/2015/10/07/leidraad-veiligbestuur-2015

