
Incident 
 

• Concrete aanwijzing aanslag 
• Aanslag heeft plaatsgevonden 
• Kans op vervolgaanslag 

Stappenplan afkondiging dreigingsniveau 5

NCTV 
• Informeert minister 
• Heeft contact met bevoegd gezag 
 
 
Lokaal/regionaal 
• First respons & lokale maatregelen 
• In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke 

betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, 
handelt de voorzitter van de veiligheidsregio conform 
artikel 39 Wet Veiligheidsregio's. 

CrisiscommunicatieTe volgen stappen

Uitgangspunt 
Ieder communiceert in afstemming vanuit eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Lokaal/regionaal 
• Handelingsperspectief lokaal/regionaal 
• Feiten lokaal/regionaal 
 

NCTV 
• Informeert maatschappij over niveau 5 

en geeft eerste duiding 
• Geeft als handelingsperspectief: volg 

aanwijzingen van het lokale gezag 
 
Minister-president 
• Betekenisgeving nationaal (wat 

betekent dit voor ons land?) 
 
Vakminister 
• Feiten nationaal 
• Evt. landelijk handelingsperspectief 
• Veiligheidsmaatregelen algemeen 
 
Politie 
• Feiten lokaal (wat is er aan de hand?) 
 
Lokaal/regionaal 
• Feiten lokaal/regionaal 
• Handelingsperspectief lokaal/regionaal 
• Veiligheidsmaatregelen lokaal 
 
 

OM 
• Opsporing 
 
Lokaal/regionaal 
• Handelingsperspectief lokaal 
• Betekenisgeving lokaal (wat betekent 

dit voor onze stad/veiligheidsregio?) 
 
Private partijen 
• Gevolgen eigen organisatie, 

medewerkers, klanten en leveranciers 
 
Hulpdiensten 
• Feiten lokaal 
 
 
 
 
 

NCTV 
• Kondigt niveau 5 af met afbakening tijd en gebied 
• Geeft duiding aan aard van de dreiging 
 

Lokaal/regionaal 
• Bij afkondiging dreigingsniveau 5 voor gebied > 1 gemeente, 

is het advies:  
- opschalen naar GRIP 4, instellen Regionaal Beleidsteam 
- overleg over inzet en taakuitvoering politie op niveau  

van Veiligheidsregio (denk aan afstemming tussen 
voorzitter veiligheidsregio, Officier van Justitie, 
eenheidsleiding politie)

Contact over:    • (lokale) informatie over dreiging t.b.v. bepalen 
dreigingsniveau en gebiedafbakening 

• afstemming van communicatie volgens 
bestaande afspraken (zie ook kader rechts) 

• evt. advies handelingsperspectief

Afkondigen 
 

Doel  
• Alertheid verhogen 
• Invulling kunnen geven aan eigen 

verantwoordelijkheid 
• Draagvlak maatregelen 
• Verkleinen gevolgen/impact 

aanslag 
 

Aanpak 
 

 

Lokaal/regionaal 
• Maatregelen opsporing 
• Veiligheidsmaatregelen & preventieve maatregelen 

openbare orde 
> Sleutelbesluiten zijn opgenomen in handreiking TGB en 

gaan over: 
- Stilleggen maatschappelijke activiteiten, zoals OV 
- Sluiting van scholen, andere (onderwijs-) instellingen 
- Publieke overheidsinstellingen (gemeentekantoren, 

politiebureaus 
- Inzet van Defensie (t.b.v. bewaken en beveiligen) 

NB Het is raadzaam om in de koude fase met deze 
partijen afspraken te maken. 

 
 
NCTV 
• Checkt betekenis voor locaties / sectoren / personen elders 

in Nederland 
• Contact met buurlanden en ambassades 
 
 
 


