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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota Nationaal handboek crisisbeheersing 

     
     

     

 

 
  

 

1. Aanleiding 

Kort na aantreden wordt het handboek als uitwerking van het 

Instellingsbesluit MCCb door ieder nieuw kabinet vastgesteld.  

In de eerste fase van de aanpak van de coronacrisis hebben Rijk en 

veiligheidsregio’s hun onderlinge samenwerking pragmatisch vormgegeven. 

Dit verliep naar tevredenheid van beide partijen en is sindsdien ook toegepast 

bij andere situaties met een bovenregionale en landelijke impact (log4j, 

situatie Oekraïne, doorstroom migratieketen). In september 2020 zijn het 

Veiligheidsberaad en MJenV overeengekomen de werkwijze tijdens corona zo 

snel als mogelijk structureel te borgen door deze op te nemen in besluit en 

handboek. 

 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Justitie en Veiligheid 

hebben in hun corona-evaluaties aanbevolen structureel de verbinding met de 

veiligheidsregio’s te leggen en te behouden. 

Het formaliseren en concretiseren van de aansluiting van de veiligheidsregio’s 

(en gemeenten en andere openbare lichamen) op de MCCb en andere 

onderdelen van de nationale crisisstructuur is een nadrukkelijke bestuurlijke 

wens van de veiligheidsregio’s. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft dit 

in maart 2022 ook toegezegd aan het Veiligheidsberaad en aan de Kamer 

gemeld in reactie op de OVV-evaluatie van de crisisaanpak corona deel 1. 

 

2. Geadviseerd besluit 

Na accordering van het Nationaal Handboek Crisisbeheersing in de 

ministerraad van 25 november, dit te verzenden aan de Tweede Kamer.  

  

3. Kernpunten 

Het handboek is een nadere uitwerking van het Instellingsbesluit Ministeriële 

Commissie 2022 en legt rollen, taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden vast van de belangrijkste actoren binnen de nationale 

crisisstructuur. Het handboek beschrijft de werkwijze en ambtelijke 

ondersteuning van de ministeriële commissie (MCCb). 

Het voorliggende handboek vervangt het verouderde handboek uit 2016. Het 

legt de veranderingen vast die sindsdien op basis van lessen, ervaringen en 

aanbevelingen uit evaluaties (o.a. aanpak corona) zijn doorgevoerd en 
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beschrijft de huidige, staande praktijk bij situaties met een bovenregionale en 

landelijke impact. 

Bij de crisisaanpak is nadrukkelijk oog voor de mogelijke en verwachte brede 

maatschappelijke gevolgen met name voor kwetsbare groepen, de 

uitvoeringspraktijk, de handhaafbaarheid, de financiële haalbaarheid en 

uitlegbaarheid van maatregelen. Het handboek legt in navolging van het 

besluit expliciet vast dat op uitnodiging van de voorzitter van de Commissie 

een voorzitter veiligheidsregio of burgemeester of voorzitter van een ander 

openbaar lichaam met raadgevende stem aan vergaderingen kan deelnemen. 

Andere partners of deskundigen kunnen op uitnodiging van de voorzitter als 

adviseur vanuit een operationele of inhoudelijke expertise aan vergaderingen 

deelnemen. Daarbij valt te denken aan vertegenwoordigers van politie, 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, krijgsmacht, Koninklijke Marechaussee, 

private partners waaronder aanbieders van vitale processen of deskundigen 

van kennisinstituten of kennisnetwerken. De bijlage is een grafische weergave 

op hoofdlijnen van de nationale crisisstructuur en mogelijke betrokken 

publieke en private partners, als samenstellende delen van een landelijk 

stelsel crisisbeheersing. 

 

4. Toelichting 

De aanpassingen in besluit en handboek lopen niet vooruit op de ontwikkeling 

van het vernieuwde wettelijk kader voor het landelijk dekkend crisisstelsel 

mede naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio 

(commissie Muller). Het kabinet gaat hiermee begin 2023 van start. De 

Kamer wordt hierover in december 2022 geïnformeerd via de Contourennota 

Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. 

 

Het handboek is afgestemd in het rijksbrede Directeurenoverleg 

Crisisbeheersing, waarin ook de veiligheidsregio’s en de aanbieders van vitale 

processen zijn vertegenwoordigd (VNO-NCW Commissie Vitale Infrastructuur).  

Op bestuurlijk niveau zijn de afspraken over de aansluiting van de 

veiligheidsregio’s op de nationale crisisstructuur op 10 oktober 2022 

afgestemd met de voorzitters veiligheidsregio, verenigd in het 

Veiligheidsberaad. 

 

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

Namen concipiënten  

 

 

 

 

 


