Bijstand &
ondersteuning
aan de politie

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio’s, gemeenten en politie in geval van dreigende en
acute crises, rampen, incidenten en evenementen. Dit
gebeurt onder andere via coördinatie van interregionale,
nationale en/of internationale bijstand en het verschaffen
van inzicht in beschikbare capaciteiten. Deze factsheet
behandelt de procedures voor bijstand en ondersteuning
aan de nationale politie.
De operationele uitvoering van de politietaak is verdeeld
over tien regionale eenheden en een landelijke eenheid.
Bijstand en ondersteuning aan een eenheid kunnen worden
geleverd door andere eenheden van de politie, de
Koninklijke Marechaussee, andere krijgsmachtonderdelen
of buitenlandse politiediensten. Bijstand en ondersteuning
zijn mogelijk op grond van de Politiewet 2012 of op grond
van internationale verdragen.

Wanneer is sprake van bijstand

LOCC, RCCB en Preparatie en Operationeel Beheer.

Ter bestrijding van incidentele problemen, waarbij naar het inzicht
van de lokale gezagsdragers de eigen politie-eenheid niet kan
voorzien in de noodzakelijke inzet, kan bijstand aangevraagd
worden. Bijvoorbeeld bij grootschalige openbare orde
verstoringen of indien de (lokale) politie zelf niet over een
bepaald specialisme beschikt.

Binnen een regionale eenheid van politie wordt de afdeling
Conflict - en Crisisbeheersing (RCCB) belast met de uitvoering
van bijstandsaanvragen aan andere politie eenheden, defensie en
buitenlandse politiediensten.3 Vanuit RCCB wordt daartoe contact
onderhouden met de afdeling Preparatie en Operationeel Beheer
van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC). De twee laatstgenoemde diensten
werken, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid binnen dit
proces, nauw samen.

Politie en bevoegd gezag
De politie verricht haar taak altijd in ondergeschiktheid aan haar
gezagsdragers. Ook bijstand aan de politie, bijvoorbeeld door
defensie-eenheden of buitenlandse politieambtenaren, vindt
plaats in ondergeschiktheid aan deze gezagsdragers. Gezag wordt
gedefinieerd als: “De beslissingsbevoegdheid” over de inzet en het
optreden van de politie.1 Voordat een bijstandsaanvraag ingediend
wordt, is het daarom van belang dat vastgesteld wordt onder
wiens gezag de inzet plaatsvindt waarvoor bijstand noodzakelijk
is. Onder het gezag van de burgemeester valt de inzet ter
handhaving van de openbare orde en het verlenen van hulp aan
hen die deze behoeven. Onder het gezag van de officier van
justitie valt de inzet bij strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde dan wel taken verricht ten dienste van justitie.
Bijstand voor politietaken die worden verricht onder rechtstreeks
gezag van de Minister van Veiligheid en Justitie valt buiten het
bereik van deze factsheet. De Minister van Veiligheid en Justitie
kan in zulke gevallen opdrachten geven.2
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Kamerstukken II, 2010/11, 30880, nr. 11 (nota van wijziging Politiewet 2012),
P 35.
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Het gaat hierbij om taken in het kader van bewaking en beveiliging in het
rijksdomein of handhaving van de Vreemdelingenwetgeving.

Procedures en bereikbaarheid
Hierna wordt kort de procedure voor het aanvragen van bijstand
aan de politie beschreven. Aanvraagformulieren zijn te vinden
op de website van het LOCC en op politie kennisnet (intranet)
van de politie.
De werkafspraken tussen uitvoerende partijen die bijstand
leveren, staan opgenomen in de afzonderlijke toelichting.
De contactgegevens van de betrokken diensten staan aan
het einde van deze factsheet vermeld.
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Uitzondering hierop is de aanvraag voor militaire bijstand voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of andere taken ten dienste van justitie.
De aanvraag dient door de officier van justitie zelf gedaan te worden.
Zie hierna de factsheet.

Bijstand of ondersteuning
AAN de politie
		1		Capaciteit binnen de eenheid voldoende (na verificatie via RCCB)?
Ja		 Zelf in voorzien, einde bijstandsproces
Nee Ga naar 2

		2		Voor welke politietaak is capaciteit benodigd?
Handhaving Openbare Orde									Ga naar A -> OO taken
	Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 				
of taken ten dienste van justitie
(tevens het waken over de veiligheid van personen)

Ga naar B -> justitiële taken

		A		OO taken

							Van wie is capaciteit benodigd?
Politie
					 Capaciteiten / bijstand van andere eenheid
							Neem contact op met landelijke eenheid, afdeling Preparatie en Operationeel Beheer. Bij spoed 24/7
							Zie toelichting onder 1,
							Formulier op intranet politie
							
						 Middelen Ministerie van Veiligheid en Justitie
							Neem contact op met LOCC, bij spoed 24/7 Zie toelichting onder 2, Formulier op internet op website LOCC
en / of
KMar:				
							

Uitputting politie niet noodzakelijk. Expliciet KMar verzoek is mogelijk
Neem contact op met LOCC, bij spoed 24/7 Zie toelichting onder 3, Formulier op internet op website LOCC

en / of
ander deel		 Politie - of KMar capaciteiten moeten zijn uitgeput zijn of specialisme binnen politie of KMar is niet beschikbaar
krijgsmacht		 Neem contact op met LOCC, bij spoed 24/7 Zie toelichting onder 4, Formulier op internet op website LOCC
en / of
Buitenland		 Verdragen (BeNeLux, Enschede, Prüm)
							Neem contact op met afdeling Preparatie en Operationeel Beheer, bij spoed 24/7
							Zie toelichting onder 5, Formulier op internet op website LOCC
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		B		Justitiële TAKEN

							Van wie is capaciteit benodigd?
Politie
					 Capaciteiten / bijstand van andere eenheid
							Neem contact op met landelijke eenheid, afdeling Preparatie en Operationeel Beheer. Bij spoed 24/7 Zie toelichting onder 6,
							Formulier op intranet politie
					

Middelen Ministerie van Veiligheid en Justitie
							Neem contact op met LOCC, bij spoed 24/7 Zie toelichting onder 2, Formulier op internet op website LOCC
en / of
KMar:				 Uitputting politie niet noodzakelijk. Expliciet KMar verzoek is mogelijk
							
Leg contact met de officier van justitie (OVJ). De OVJ dient een verzoek te richten aan het Parket - Generaal.
Zie toelichting onder 7, Formulier op internet op website LOCC
en / of
ander deel		 Politiecapaciteit moet uitgeput zijn of specialisme binnen politie of KMar is niet beschikbaar
krijgsmacht		 Leg contact met de officier van justitie (OVJ). De OVJ dient een verzoek te doen aan het Parket - Generaal.
Zie toelichting onder 8, Formulier op internet op website LOCC
of
Buitenland		 Verdragen (BeNeLux, Enschede, Prüm)
							Neem contact op met de officier van justitie. Hiervoor gelden afzonderlijke strafvorderlijke procedures.

3

Toelichting
1. Bijstand aan een eenheid door een andere eenheid,
voor handhaving van de openbare orde
(art. 56 lid 1 Politiewet 2012)
De Politiewet 2012 bepaalt dat de burgemeester het verzoek
om bijstand indient bij de korpschef. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt het verzoek, niet gedaan dan nadat de
regioburgemeester in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze
over het verzoek te geven.
Procedure:
• Vanuit de eenheid die bijstand nodig heeft, neemt RCCB
contact op met de afdeling Preparatie en Operationeel
Beheer. Bij spoed kan dit 24 uur per dag.
• RCCB stelt het aanvraagformulier op.
• Het aanvraagformulier wordt door de burgemeester
ingediend bij de korpschef en bevat naast de feitelijke
aanvraag tevens de zienswijze van de regioburgemeester
• RCCB verzendt het aanvraagformulier per e-mail naar
afdeling Preparatie en Operationeel Beheer.
• De afdeling Preparatie en Operationeel Beheer coördineert
de bijstand tussen de RCCB’s van de eenheden die bijstand
gaan leveren met het RCCB dat bijstand aanvraagt.
• De afdeling Preparatie en Operationeel Beheer informeert
het LOCC over de wijze waarop de bijstand geleverd wordt.

2. Middelen Ministerie van Veiligheid en Justitie
Enkele bijzondere middelen die de politie kan inzetten, zijn
in eigendom bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
worden beheerd door het Instituut Fysieke Veiligheid /
Materieel en Logistiek. Inzet voor deze middelen is mogelijk
onder gezag van de burgemeester of de officier van justitie.
Middelen van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie zijn:
• Waterwerpers
• Bewakingscontainers
• Voertuigen verscherpt rijdend toezicht (VRT)
Procedure:
• Voor inzet van een waterwerper (ook bij oefeningen) neemt
RCCB contact op met het LOCC. Bij spoed kan dit 24 uur per
dag.
• Het LOCC toetst de aanvraag, legt contact met de beheersorganisatie en coördineert de verdere inzet met RCCB.
• RCCB stuurt (bij spoed achteraf) een aanvraagformulier per
e-mail naar het LOCC. Bij een daadwerkelijke inzet moet uit
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het aanvraagformulier blijken wie het bevoegd gezag is.
Bij een oefening is dat niet nodig.
• Voor inzet van bewakingscontainers of VRT- voertuigen
neemt RCCB contact op met de piketambtenaar van de
directie Bewaken, Beveiligen en Burgerluchtvaart (DB3)
van de NCTV.
• DB3 toetst de inzet en verstrekt (al dan niet) toestemming
tot inzet aan RCCB, in afschrift aan de beheersorganisatie.
• RCCB neemt zelf contact op met de beheersorganisatie.

3. Bijstand aan de politie door de Koninklijke
Marechaussee, voor handhaving van de openbare
orde (art. 57 lid 1 Politiewet 2012)
De Koninklijke Marechaussee (KMar) kan bijstand verlenen,
ook als de capaciteit van de politie nog niet uitgeput is.
Ook een specifiek verzoek voor KMar bijstand, bijvoorbeeld
wegens lokale bekendheid of geoefendheid (zoals bij
stadions), is mogelijk.
De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van
de openbare orde. Hij bepaalt of bijstand van de KMar
wenselijk is.
Indien de noodzakelijke bijstand vooraf niet aan een specifieke
locatie (gemeente) te koppelen is, kan de regioburgemeester
het bijstandsverzoek als primus inter pares, indienen.
Procedure:
• Tussen RCCB van de vragende eenheid en CCB-KMar of
andere betrokken KMar eenheid kan lokaal operationeel
vooroverleg plaatsvinden om te onderzoeken of er
potentiële bijstand beschikbaar is. Er kunnen geen toezeggingen gedaan worden.
• Vanuit de eenheid die bijstand nodig heeft, neemt RCCB
contact op met het LOCC voor informeel vooroverleg.
Bij spoed kan dit 24 uur per dag.
• RCCB stelt het aanvraagformulier op.
• Het aanvraagformulier dient te worden ondertekend door
of namens de burgemeester.
• RCCB verzendt het aanvraagformulier per e-mail naar het
LOCC.
• Het LOCC verwerkt de aanvraag in haar capaciteitenoverzichten en indien noodzakelijk in het multidisciplinair
landelijk operationeel beeld.
• Het LOCC toetst de aanvraag.
• Het LOCC informeert de korpschef van politie, door
tussenkomst van de afdeling Preparatie en Operationeel
Beheer van de landelijke eenheid.
• Het LOCC neemt contact op met Directie Operaties KMar
(DOPS-KMar) en heeft informeel vooroverleg.

• Het LOCC richt een verzoek om bijstand aan de Directie
Juridische Zaken (DJZ) van het Ministerie van Defensie en
aan DOPS-KMar. Het verzoek wordt tegelijkertijd in afschrift
gestuurd naar het Defensie Operatiecentrum (DOC) van het
Ministerie van Defensie.
• Vanuit hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de uit te
voeren bijstand adviseren DJZ en Commandant KMar
daarop de Secretaris –generaal (SG) van het Ministerie van
Defensie in zijn hoedanigheid als korpsbeheerder van de
KMar.
• DJZ informeert het LOCC namens de SG over het standpunt
van het Ministerie van Defensie.
• Namens de Minister van Veiligheid en Justitie en na overleg
met de Minister van Defensie (DJZ) bepaalt het LOCC of, en
zo ja, op welke wijze, bijstand wordt verleend.
• Het LOCC informeert het RCCB en brengt, indien nog
noodzakelijk, RCCB en CCB-KMar met elkaar in verbinding.
• In spoedgevallen vindt het contact telefonisch plaats en
wordt het verzoek achteraf geformaliseerd.

4. Bijstand aan de politie door andere delen van de
krijgsmacht, voor handhaving van de openbare
orde (art. 58 lid 1 Politiewet 2012)
Indien de noodzaak daartoe bestaat, kunnen andere delen
van de krijgsmacht bijstand verlenen. Daarvan is sprake als
de politie of de KMar niet kunnen voorzien in een bijstandsaanvraag vanuit een eenheid, bijvoorbeeld vanwege de vraag
naar specifieke capaciteiten of specialismen die alleen binnen
de krijgsmacht (maar niet de KMar) beschikbaar zijn. Alvorens
een verzoek voor militaire bijstand wordt doorgeleid naar de
Minister van Defensie, beziet het LOCC onder meer of er bij de
politie of andere hulpdiensten civiele capaciteit beschikbaar is.
De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van
de openbare orde. Hij bepaalt of bijstand van de krijgsmacht
wenselijk is. Indien de noodzakelijke bijstand vooraf niet aan
een specifieke locatie (gemeente) te koppelen is, kan de
regioburgemeester het bijstandsverzoek als primus inter
pares, indienen.
Procedure:
• Tussen RCCB van de vragende eenheid en de Officier
Veiligheidsregio (OVR) in de eenheid waar bijstand nodig is,
kan lokaal operationeel vooroverleg plaatsvinden om te
onderzoeken of er potentiële bijstand beschikbaar is. Er
kunnen geen toezeggingen gedaan worden.
• Vanuit de eenheid die bijstand nodig heeft, neemt RCCB
contact op met de afdeling Preparatie en Operationeel
Beheer. Deze toetst of de Nationale politie daadwerkelijk is
uitgeput en of het gewenste resultaat niet anderszins met
eigen middelen kan worden bereikt.
• De afdeling Preparatie en Operationeel Beheer geeft
toestemming tot aanvragen van militaire bijstand en
informeert RCCB en LOCC.

• RCCB stelt het aanvraagformulier op.
• Het aanvraagformulier dient te worden ondertekend door
of namens de burgemeester.
• RCCB verzendt het aanvraagformulier per e-mail naar het
LOCC.
• Het LOCC verwerkt de aanvraag in haar capaciteitenoverzichten en indien noodzakelijk in het multidisciplinair
landelijk operationeel beeld.
• Het LOCC toetst de aanvraag, onder andere om de noodzaak voor inzet van de krijgsmacht vast te stellen.
• Het LOCC informeert de korpschef van politie, door
tussenkomst van de afdeling Preparatie en Operationeel
Beheer.
• Het LOCC richt een verzoek om bijstand aan de Directie
Juridische Zaken (DJZ) van het Ministerie van Defensie.
Het verzoek wordt tegelijkertijd in afschrift gestuurd naar
het Defensie Operatiecentrum (DOC) van het Ministerie van
Defensie.
• Namens de Minister van Defensie is DJZ gemandateerd tot
het nemen van het besluit tot bijstand of de afwijzing
daarvan.
• DJZ informeert het LOCC over het genomen besluit.
• Namens de Minister van Veiligheid en Justitie en na overleg
met de Minister van Defensie (DJZ) bepaalt het LOCC of,
en zo ja, op welke wijze, bijstand wordt verleend.
• Het LOCC informeert het RCCB en legt indien noodzakelijk
de operationele contacten, al dan niet via de Officier
Veiligheidsregio (OVR), binnen de aanvragende eenheid.
• In spoedgevallen vindt het contact telefonisch plaats en
wordt de schriftelijke afhandeling later geformaliseerd.

5. Bijstand door een buitenlandse politiedienst voor
de handhaving van de openbare orde, op
verdragsbasis
Diverse verdragen maken het mogelijk dat buitenlandse
politie-eenheden in Nederland bijstand verlenen. Hierbij
wordt veelal onderscheid gemaakt in samenwerking (gezamenlijke patrouilles) in de grensregio’s en bijstand die in heel
Nederland ingezet kan worden. Omdat de aard van bijstand
kan verschillen wordt hier in algemene zin opgemerkt dat bij
een verzoek tot bijstand van buitenlandse eenheden, contact
opgenomen kan worden met de Afdeling Preparatie en
Operationeel Beheer. Indien duidelijk is om welk soort bijstand
het handelt, neemt de Afdeling Preparatie en Operationeel
beheer contact op met het LOCC voor verdere coördinatie en
formalisatie van de gevraagde bijstand.
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6. Bijstand aan een eenheid door een andere eenheid,
voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde,
dan wel voor het verrichten van taken ten dienste
van justitie (art. 56 lid 2 Politiewet 2012)
De Politiewet 2012 bepaalt dat de officier van justitie het
verzoek om bijstand voor de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde en de taken ten dienste van justitie indient bij de
korpschef. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt het
verzoek, niet gedaan dan nadat de regioburgemeester in de
gelegenheid is gesteld zijn zienswijze over het verzoek te
geven.

•

•

Procedure:
• Vanuit de eenheid die bijstand nodig heeft, neemt RCCB
contact op met de afdeling Preparatie en Operationeel
Beheer. Bij spoed kan dit 24 uur per dag.
• RCCB stelt het aanvraagformulier op.
• Het aanvraagformulier wordt door de burgemeester
ingediend bij de korpschef en bevat naast de feitelijke
aanvraag tevens de zienswijze van de regioburgemeester
• RCCB verzendt het aanvraagformulier per e-mail naar de
afdeling Preparatie en Operationeel Beheer.
• De afdeling Preparatie en Operationeel Beheer coördineert
de bijstand tussen de RCCB’s van de eenheden die bijstand
gaan leveren met het RCCB dat bijstand aanvraagt.
• De afdeling Preparatie en Operationeel Beheer informeert
het LOCC over de wijze waarop de bijstand geleverd wordt.

•

•

•

•

7. Bijstand aan de politie door de Koninklijke
Marechaussee, voor strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde, dan wel voor het verrichten
van taken ten dienste van justitie
(art. 57 lid 1 Politiewet 2012)
De Koninklijke Marechaussee (KMar) kan bijstand verlenen,
ook als de capaciteit van de politie nog niet uitgeput is. Ook
een specifiek verzoek voor KMar bijstand, wegens lokale
bekendheid of beschikbare opsporingsexpertise, is mogelijk.
De officier van justitie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken ten dienste
van justitie. Hij bepaalt of bijstand van de KMar wenselijk is.
Procedure:
• Tussen RCCB van de vragende eenheid en CCB-KMar of
andere betrokken KMar eenheid, kan lokaal operationeel
vooroverleg plaatsvinden om te onderzoeken of er
potentiële bijstand beschikbaar is. Er kunnen geen toezeggingen gedaan worden
• Vanuit de eenheid die bijstand nodig heeft, neemt RCCB
contact op met de afdeling Preparatie en Operationeel Beheer
om te informeren over de voorgenomen bijstandsaanvraag.
• De (hoofd)officier van justitie onder wiens leiding het
opsporingsonderzoek plaatsvind neemt contact op met (de
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•

afdeling bestuurlijke en juridische zaken van) het College
van procureurs-generaal. Het aanvraagformulier is te
vinden op de website van het LOCC en kan door RCCB
opgemaakt worden maar dient ingezonden te worden door
de betrokken (hoofd)officier van justitie vanuit het arrondissementsparket zelf en niet vanuit de politie.
De politie informeert in de eigen lijn de korpschef over de te
ontvangen bijstand, door tussenkomst van de afdeling
Preparatie en Operationeel Beheer.
De aanvraag wordt vervolgens, indien ondersteund door het
College, door het Parket-Generaal geleid naar de afdeling
Operationele Zaken en Incidentenmanagement (OZI) van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
In spoedgevallen kan rechtstreeks telefonisch contact
tussen de aanvragende (hoofd)officier van justitie en OZI
gelegd worden.
OZI richt een schriftelijk en gespecificeerd verzoek om
bijstand aan de Directie Juridische Zaken (DJZ) van het
Ministerie van Defensie en aan Directie Operaties KMar
(DOPS-KMar). Het verzoek wordt tegelijkertijd in afschrift
gestuurd naar het Defensie Operatiecentrum (DOC) van het
Ministerie van Defensie.
Vanuit hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de uit te
voeren bijstand adviseren DJZ en Commandant KMar
daarop de Secretaris –generaal (SG) van het Ministerie van
Defensie in zijn hoedanigheid als korpsbeheerder van de
KMar.
Namens de Minister van Veiligheid en Justitie en na overleg
met de Minister van Defensie (DJZ) bepaalt OZI of, en zo ja,
op welke wijze, bijstand wordt verleend.
In spoedgevallen vindt het contact telefonisch plaats en
wordt de schriftelijke afhandeling later geformaliseerd.

8. Bijstand aan de politie door andere delen van de
krijgsmacht, voor strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde, dan wel voor het verrichten van
taken ten dienste van justitie (art. 58 lid 1 Politiewet
2012)4
Indien de noodzaak daartoe bestaat, kunnen andere delen van
de krijgsmacht bijstand verlenen. Daarvan is sprake als de
nationale politie of de KMar niet kunnen voorzien in een
bijstandsaanvraag vanuit een eenheid, bijvoorbeeld vanwege
de vraag naar specifieke capaciteiten of specialismen die
alleen binnen de krijgsmacht (maar niet de KMar) beschikbaar
zijn.
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Voor sommige vormen van justitiële defensiebijstand zijn tussen het Ministerie
van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Defensie convenanten afgesloten. Op basis van zo’n convenant hoeft niet de gehele procedure gevolgd te
worden. Wel dient in de politielijn te allen tijde de korpsleiding geïnformeerd
te worden over inzet van de krijgsmacht ten behoeve van politietaken, door
tussenkomst van afdeling Preparatie en Operationeel Beheer.

• Een dergelijke afwijzing geschiedt schriftelijk, met reden
omkleedt aan de aanvrager. Een afschrift van deze afwijzing
wordt gelijktijdig gezonden aan het Directoraat Generaal
Politie (DGPOL) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
• De burgemeester of de officier van justitie kan de Minister
van Veiligheid en Justitie verzoeken de korpschef op te
dragen alsnog in de gevraagde bijstand te voorzien.
• DGPOL adviseert de Minister van Veiligheid en Justitie over
dit verzoek en over de consequenties van herverdeling van
politiecapaciteiten indien alsnog aan het bijstandsverzoek
wordt voldaan.
• Indien de Minister van Veiligheid en Justitie tot het oordeel
komt dat alsnog aan het bijstandsverzoek moet worden
voldaan, dan geeft hij daartoe de nodige aanwijzingen aan
de korpschef.
• De korpschef informeert de landelijke eenheid van politie,
afdeling Preparatie en Operationeel Beheer, teneinde het
besluit daadwerkelijk uit te voeren.

De officier van justitie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken ten dienste van
justitie. Hij bepaalt of bijstand van de krijgsmacht wenselijk is.
Procedure:
• Vanuit de eenheid die bijstand nodig heeft, neemt RCCB
contact op met de afdeling Preparatie en Operationeel
Beheer. Deze afdeling toetst of de Nationale politie
daadwerkelijk is uitgeput en of het gewenste resultaat niet
anderszins met eigen middelen kan worden bereikt.
• De afdeling Preparatie en Operationeel Beheer informeert
RCCB en LOCC.
• De (hoofd)officier van justitie onder wiens leiding het
opsporingsonderzoek plaatsvindt, neemt contact op met
(de afdeling bestuurlijke en juridische zaken van) het College
van procureurs-generaal.Het aanvraagformulier is te vinden
op de website van het LOCC en kan door RCCB opgemaakt
worden maar dient ingezonden te worden door de betrokken (hoofd)officier van justitie vanuit het arrondissementsparket zelf en niet vanuit de politie.
• De aanvraag wordt vervolgens, indien ondersteund door het
College, door het Parket-Generaal geleid aan de afdeling
Operationele Zaken en Incidentenmanagement (OZI) van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
• OZI richt een schriftelijk en gespecificeerd verzoek om
bijstand aan Directie Juridische Zaken (DJZ) van het
Ministerie van Defensie. Het verzoek wordt tegelijkertijd in
afschrift gestuurd naar het Defensie Operatiecentrum (DOC)
van het Ministerie van Defensie.
• Namens de Minister van Defensie is DJZ gemandateerd tot
het nemen van het besluit tot bijstand of de afwijzing
daarvan.
• DJZ informeert OZI over het genomen besluit.
• Namens de Minister van Veiligheid en Justitie en in
overeenstemming met de Minister van Defensie (DJZ)
bepaalt OZI of, en zo ja, op welke wijze, bijstand wordt
verleend.
• In spoedgevallen vindt het contact telefonisch plaats en
wordt de schriftelijke afhandeling later geformaliseerd.

10. Nader toegelicht: Financiering nationale inzet
krijgsmacht
Op grond van het convenant van 10 juni 2010 inzake de
financiering nationale inzet krijgsmacht (FNIK), wordt jaarlijks
een bedrag aan het Ministerie van Defensie ter beschikking
gesteld waaruit additionele uitgaven voor militaire bijstand en
steunverlening worden vergoed5. Het Ministerie van Defensie
garandeert hiervoor de inzet van de krijgsmacht inzake
militaire bijstand en steunverlening indien aan procedures,
randvoorwaarden en regels voor het aanvragen is voldaan,
ook als beschikbare middelen niet toereikend blijken te zijn.

9. Geheel of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek
tot bijstand uit een andere eenheid door de
korpschef (art. 56 lid 4 Politiewet 2012).
De korpschef dient in principe uitvoering te geven aan de
aanvraag en zienswijze van de (regio)burgemeester. Kan of wil
de korpschef het verzoek om zwaarwegende redenen niet
honoreren, dan kan de burgemeester of hoofdofficier van
justitie beroep instellen bij de minister. Deze kan de korpschef
een aanwijzing geven. Procedureel:
• De korpschef kan een verzoek om bijstand van de burgemeester of de officier van justitie geheel of gedeeltelijk
afwijzen.

5

Indien sprake is van een uitzonderlijk grootschalige of langdurige inzet, kan
hiervan in onderling overleg worden afgeweken (art 5 convenant).
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11. Nader toegelicht: Andere vormen van civiele inzet
van militaire middelen
Inzet van militaire middelen voor civiele doeleinden is tevens
mogelijk op basis van de regeling militaire steunverlening in
het openbare belang.6 Een burgemeester kan deze militaire
steunverlening aanvragen maar niet voor het laten verrichten
van politietaken, omdat daarop speciale wetgeving (de
Politiewet 2012) van toepassing is. Een officier van justitie kan
geen militaire steunverlening aanvragen op grond van deze
regeling.

12. Nader toegelicht: Vermiste personen en militaire
bijstand
De politie kan in de uitvoering van haar taken belast worden
met het zoeken naar vermiste personen. Indien er geen
indicatie van een misdrijf aanwezig is, vindt zulk een politieinzet plaats onder gezag van de burgemeester (hulpverlening
aan hen die deze behoeven). Is er (mogelijk) sprake van een
misdrijf, dan vindt politie-inzet plaats onder gezag van de
officier van justitie.
Indien de politie bij een vermissing optreedt onder gezag van
de officier van justitie en als daarvoor militaire bijstand
noodzakelijk is, dan geldt de procedure zoals hiervoor
beschreven onder 8 of 9.
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Contactgegevens
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)
Piket (bij spoed 24/7)			
088 - 662 80 48
Mail 						locc@nctv.minvenj.nl
Internet 					www.nctv.nl/locc
Landelijke Eenheid van Politie (LE)
Operations (spoed)				
Algemeen nummer				

088 - 661 55 40
0343 - 53 55 55

Afdeling Preparatie en Operationeel Beheer
088 - 661 55 94
Mail 						mailboxklpdpreparatie@klpd.politie.nl
Operationele Zaken en Incidentmanagement (OZI)
Piket 						
070 - 370 78 98
Mail 						DCC-IM@minvenj.nl
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