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overige scenario's

aanslag buitenland en/of algemene dreiging
Nederland (diffuus)

of

dreiging lokaal of aanslag elders in Nederland
(concreet)

evt. (communicatie)advies vanuit

evt. besluit vanuit

voorzitter van de veiligheidsregio

NCTV

anticiperen op basis van scenario "Aanslag"

"schaarste"

rijkswegen

DSI inzet

NCTV (legt contact met het "gezag")

landelijk gezag (bijv. intensivering grenstoezicht)

zoals

driehoek

wapenkeuze

bijv.

defensie of Kmar

wel/geen veiligheidsvest

3 opsporen vervolgen daders

impact optreden private partijen

impact optreden politie
(waaronder DSI)

afstemming met maatschappelijke organisaties

psychosociale hulpverlening

publieke communicatie

1 redden van mensenlevens

bevolkingszorg

hulpdiensten

2 voorkomen vervolgaanslagen

niet

wel
OOV-aspecten als gevolg van...inclusief communicatie

4 voorkomen/beperken

5 terug naar genormaliseerde situatie

samen met het OM afwegen belangen
openbare orde versus opsporingsbelang

bepaal randvoorwaarden afschaling

stem af met nationaal niveau

rol in de besluitvorming rondom
opsporingsactiviteiten

communicatie over opsporing

behandelen/verzorgen

psychosociaal

opvang

informatiepunt

doelstellingen/
prioriteiten

nafase / nazorg

inclusief de communicatie hierover

(nationale) afstemming
NCC: 070-7515151

opvang
bevolkingszorg

effect NCTV op lokale communicatie

communicatie richting burgers

lokale impact

op advies burgemeester

sluitingen

afblazen evenementen/bijeenkomsten

(crisis)communicatie
(inhoud & aanpak)

Bevoegdheden

openbare orde

bewaken en beveiligen
(bij algemene dreiging)

algemeen = geen concrete tijd en plaats

voorzorgsmaatregelen

duiding

impact maatregelen

kernboodschappen
inzet middelen(mix)

Bevoegdheden
anderen

concreet = tijd en plaats bekend

de uiterlijke verschijningsvorm van de
hulpdiensten als het gaat om de eigen
Veiligheid (werkgevers-verantwoordelijkheid)

besluit aanvraag bijstand (minister VenJ/Def) ook niet over "in welke vorm"

maatregelen bewaken en beveiligen rijksdomein (MinVenJ)

bewaken en beveiligen bij concrete dreiging (OM)

opsporen daders (OM)

DSI inzet (minister VenJ)

bepalen dreigingsniveau (NCTV)

aanvraag bijstand

communicatie en maatregelen, afstemmen op rijksniveau (NCTV)

opvolgen aanwijzingen van de minister VenJ/
bijv. in kader van doorzettingsmacht

getroffenen

nabestaanden

omstanders/ooggetuigen

NLAlert

crisis.nl

callcenter via NCC (0800-1351)

benoemen wel/geen aanslag in overleg met NCTV

wijziging dreigingsniveau door NCTV

wijziging alerteringsniveau (ATB) door NCTV

zichtbaarheid hulpdiensten op straat

procesinformatie

handelingsperspectief

burgervader/moeder

boegbeeld

scholen

instellingen

vervoer

winkelcentra

...

zelfstandig bijv:

sectorspecifiek

algemeen
wijziging dreigingsniveau of alerteringsniveau

inzet en intensiteit beveiligingsmaatregelen

samenscholingsverbod

preventief fouilleren

noodbevel

noodverordening

aandacht maatschappelijke organisatie / lokale gemeenschappen

bevoegdheden

NKC
(Nat. Kernteam
Crisiscommunicatie)

NCTV

OM

Min. VenJ

woningcorporaties

eigenaar aanslaglocatie

religieuze instellingen

evenementen organisaties

vitale sectoren

scholen

buurgemeenten

wethouders

gemeenteraad

MIVD

private partijen

burgers

Rijk

internationaal

AIVD
Kmar

Defensie

Korpschef Nationale Politie

gemeente

media

DSI

Landelijk Parket

NSGBO

DSI

LOCC

NCC

partners

bevolkingszorg

hulpdiensten

nationaal

GBT/RBT/ROT

driehoek
(+ eventuele extra adviseurs)

burgemeesters

politie

opsporing

regionale driehoek

crisisbeheersing
(veiligheidsregio)

politie

specialisten

GHOR/
directeur publieke
gezondheid

brandweer

OM

NCTV schuift aan bij driehoek (brongebied)

MCCB

ICCB

NSGBO

bijv. GAGS

slachtofferhulp

SGBO

NSGBO

scenario "Aanslag"

opschalingsniveaus

ontruimingen

verkeersmaatregelen

SGBO

NSGBO

MCCB/ICCB

maatregelen

TERRORISME-
GEVOLG-

BESTRIJDING


