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Inleiding
Deel 1 van het Regionaal Crisisplan geeft een beknopte weergave van de organisatie en de taken van de
hoofdprocessen Politiezorg binnen de crisisorganisatie. In dit deel worden de processen van Politiezorg nader
uitgewerkt. De beschreven hoofdtaken hebben betrekking op de stafsectie politie binnen de structuur van de
crisisorganisatie.
Deze uitwerking van het proces Politiezorg is gebaseerd op het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2016 (IFV),
geldend voor de gehele Nationale Politie.
Politiezorg
Politiezorg kent de volgende hoofdtaken:
1. Ordehandhaving (incl. handhaven /Netwerken)
2. Opsporing
3. Mobiliteit
4. Bewaken en beveiligen
5. Interventie
Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken:
6. Informatie (Intelligence, handhaven/netwerken)
7. Ondersteuning
De taken Politiezorg worden in geval van een gepland Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO),
voorgezeten door de Algemeen Commandant Politiezorg (AC-P). Bij onverwachte grootschalige inzet kan dit de
Hoofd Officier van Dienst Politie (HOVD)) zijn.
Functies binnen de organisatie
Binnen de eenheid Den Haag heeft de politiechef de coördinatie en de leiding over de politiële inzet en de
multidisciplinaire afstemming daarvan. Middelgrote incidenten en/of rampen met een klein effectgebied worden
aangestuurd door de OvD-P. De OvD-P kan daarin worden bijgestaan door een SGBO onder leiding van een ACP. Bij opschaling volgens de GRIP-regeling gaat het SGBO over in een actiecentrum Politie waarbij de AC-P
plaats zal nemen in het ROT.
Relatie met GRIP
De AC-P heeft zitting in het ROT en adviseert de Leider ROT. De AC-P bepaalt aan de hand van de problematiek
en de behoefte van andere diensten welke hoofden (knoppen) vanuit het SGBO geactiveerd zullen worden. Bij
fysieke scheiding tussen het ROT en het Actiecentrum (wat het geval is in de regio Hollands Midden) zal er
sprake zijn van een buddysysteem, waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AC
worden waargenomen door een hoofd Ordehandhaving in de rol van plaatsvervangend AC-P. Uiteindelijk blijft de
politiechef van de Eenheid Den Haag eindverantwoordelijk.
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1. Proces Ordehandhaving
1.1 Doel / Doelgroep
Het veilig, ongestoord en ordelijk laten verlopen van een evenement/gebeurtenis/incident/crisis, het voorkomen
van ordeverstoringen en het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde (het handhaven van de openbare orde
en het strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde).
De Ordehandhaving kent de volgende fasering:

Crowd management (scheppen van gewenste orde)

Crowd control (handhaven van de bestaande orde), en

Riot control (herstel van de gewenste bestaande orde)
Dit proces is bedoeld voor alle personen en organisaties in en rondom het bedreigde gebied, bijvoorbeeld: het
publiek, hulpverleners, slachtoffers en de ordeverstoorders.

1.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De functies binnen het proces Ordehandhaving:

Hoofd Ordehandhaving

Taakcommandant Mobiele Eenheid

Taakcommandant Aanhoudingseenheid

Taakcommandanten speciale eenheden (honden, paarden, videovoertuig)
Het hoofd Ordehandhaving (HOha) is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de taakorganisatie
ordehandhaving. Indien er sprake is van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, is daar het hoofd
Opsporing onder leiding van de algemeen commandant voor verantwoordelijk.
Indien de ‘knoppen’ Hoofd Mobiliteit, Bewaken & Beveiligen en Handhaven/Netwerken niet worden geactiveerd
kunnen deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook onder de HOha vallen.

De HOha draagt zorg voor:
 Het geven van leiding aan en coördineren van de werkzaamheden van de operationele
taak/locatiecommandanten en het eventueel geformeerde actiecentrum;
 Het maken van een tactisch basisplan en het opstellen van tactische kaders;
 Het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige hoofden binnen de SGBO;
 Het afstemmen met de verschillende operationele diensten;
 Het door middel van politiemaatregelen scheppen van de gewenste orde met als doel het ordelijk
verlopen van massabijeenkomsten;
 Het handhaven van de bestaande orde met als doel het voorkomen van rellen en andere
wanordelijkheden;
 Het herstellen van de niet bestaande orde naar het gewenste niveau van orde door middel van het
neutraliseren van de wanordelijkheden.

1.3 Taken
De volgende taken worden in het kader van dit proces uitgevoerd:

Handhaven van de openbare orde

Het aanhouden van verdachten

Het (mede) ontruimen (snel, acuut gevaar) van een gebied

Het bewaken/afschermen van panden
De HOha prepareert de inzetopdrachten voor de processen. Hiervoor kunnen maatregelen genomen worden
gericht op het scheppen van de gewenste orde en/of op het handhaven van de bestaande orde om rellen en
andere wanordelijkheden te voorkomen of te beëindigen.
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Opmerkingen:
 In specifieke situaties zal steeds in overleg met de burgemeester en/of de (Hoofd)Officier van justitie
worden bepaald welke tolerantiegrenzen door de politie zullen worden gehanteerd en welke
beleidsuitgangspunten daaraan ten grondslag liggen.

1.4 Afspraken met derden
Bij evenementen zal de organisator primair verantwoordelijk worden gesteld voor het crowd management en
crowd control op basis van de vergunningsvoorschriften. Goede afstemming tussen de evenementenorganisatie
en politie is hiervoor van belang. Deze afspraken worden vastgelegd in de vergunningsvoorwaarden van de
gemeente en het veiligheidsplan van de organisator. Dit geldt ook in het geval van een demonstratie; hier is
echter geen vergunning voor vereist.

1.5 Aandachtspunten

Bij het handhaven van de openbare orde is de politie ondergeschikt aan de burgemeester.

Bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde heeft de officier van justitie het gezag over de
politie. Het beleid wordt in de driehoek vastgesteld.

Informatie uit inlichtingendiensten en politie bereiken zowel de burgemeester, alsook de (Hoofd)Officier.

Door de hoofdofficier van justitie kan inzet van de DSI worden verzocht. Zie verder het proces
Interventie.

2. Proces Opsporing

2.1 Doel/ doelgroep
Het doel van dit proces is het doen van onderzoek naar de oorzaak van het incident/calamiteit/crisis met als doel
het opsporen van strafbare feiten alsmede het verrichten van opsporingshandelingen gericht op de afhandeling
van een groot aantal aanhoudingen (binnen de stafsectie politiezorg). Hieronder vallen tevens preparatie en proactie.
Dit proces is bestemd voor de opsporingsambtenaren van politie, Koninklijke Marechaussee, bijzondere
opsporingsdiensten en overige buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) voor zover zij ingezet worden bij de
opsporing in de crisisbestrijding.
Onder opsporing vallen de volgende deelprocessen:

Grootschalige opsporing (uitgebreide omvang van recherche onderzoek)

Bijzondere opsporing (gebruik van bijzondere bevoegdheden en methodieken)

Arrestantenafhandeling (afhandeling van grote aantallen arrestanten), en

Opsporingsexpertise (verzamelen van informatie en het geven van signalen die kunnen bijdragen aan
oplossingen)

2.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het proces opsporing

Hoofd Opsporing

Teamleiders opsporing, inclusief opsporingsexpertise

Taakcommandant Recherchemaatregelen

Taakcommandant Grootschalige opsporing

Taakcommandant Bijzondere opsporing

Taakcommandant Onderhandelen

Taakcommandant Specialistische Recherchetoepassingen
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Indien de ‘knoppen’ Hoofd Opsporingsexpertise en Interventie niet worden geactiveerd vallen deze taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook onder de Hops.
Het hoofd Opsporing (Hops) is, onder leiding van de algemeen commandant, verantwoordelijk voor de aansturing
van het operationeel proces gericht op de deelprocessen: Grootschalige opsporing, bijzondere opsporing,
arrestantenafhandeling en opsporingsexpertise. De Hops is bevoegd en verantwoordelijk voor de coördinatie en
uitvoering van het (strafrechtelijk) onderzoek. Zodra er andere onderzoeken gedaan worden (door externe
instanties), dan houdt de politie de regie op de afstemming tussen de onderzoekende instanties.
De Hops voert doorgaans de regie over de inzet van de volgende eenheden:
 Arrestantentransport
 Forensische Opsporing
 Recherche-eenheden
 Arrestantenafhandeling
 Teams Grootschalige Opsporing (TGO’s)
De Hops draagt zorg voor:
 Het tijdens de bestrijding van het incident /de calamiteit verzamelen van feiten en gegevens;
 Het coördineren van alle strafrechtelijke opsporingsactiviteiten;
 Het instellen van technisch onderzoek op plaats incident/ calamiteit;
 Het opmaken van een proces-verbaal;
 Het vastleggen van de situatie waarin overleden slachtoffers worden aangetroffen, het vaststellen van de
identiteit en het bergen van deze slachtoffers (opsporingsexpertise);
 Tactische en forensische identificatie vermiste/overleden slachtoffers (opsporingsexpertise).
Opmerkingen:
 Omdat aard en aanleiding van een crisis niet op voorhand bekend zijn, kan uitwerking van dit proces
slechts op hooflijnen plaatsvinden

2.3 Taken
De volgende taken worden in het kader van dit proces uitgevoerd:

Het opsporen van strafbare feiten

Een voorspoedige afhandeling van een bepaald volume aanhoudingen

Bergen, identificeren en registreren van overleden slachtoffers

2.4 Afspraken met derden
-Afspraken met de (hoofd)officier van justitie in het kader van het opsporingsonderzoek en de afhandeling

2.5 Aandachtspunten

Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van een officier van justitie. Informatie uit dit
proces kan niet altijd worden gedeeld met andere diensten, in het belang van het onderzoek.

De Forensische Opsporing van de eenheid kan een beroep doen op het Landelijk Team Forensisch
Onderzoek (LTFO). Bij het inzetten van het LTFO is meteen het proces slachtofferidentificatie geborgd.

Informatie uit inlichtingendiensten en politie bereiken zowel de burgemeester, alsook de (Hoofd)officier.

Door de hoofdofficier van justitie kan inzet van de DSI worden verzocht (zie proces interventie).

De landelijke terreurofficier zal als adviseur van de hoofdofficier optreden.

In het kade van het strafrechtelijk onderzoek zal veel afstemming plaatsvinden met de andere
hoofdprocessen.

3. Proces Mobiliteit
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3.1 Doel/doelgroep
In het kader van het ongestoord en veilig laten verlopen van een evenement gebeurtenis/ incident/crisis is het
hoofd Mobiliteit (HMob) verantwoordelijk voor het begidsen en begeleiden, alsmede over een ongestoorde, veilige
circulatie van het verkeer, in afstemming met de wegbeheerder. Onder verkeer wordt in dit verband verstaan
goederen- en mensenstromen.
Onder het hoofdproces Mobiliteit vallen de deelprocessen:

Statisch- en dynamisch verkeersmanagement (scheppen en in standhouden van mobiliteit)

Verkeershandhaving en opsporing (herstellen niet bestaande mobiliteit en onderzoek ter opheldering
van verkeersongevallen)
Doelgroep: de bij de hulpverlening betrokken organisaties, personen en weggebruikers. De doelgroep is niet
limitatief, maar hierbij kan gedacht worden aan brandweer, ambulances, gemeenten en het openbaar vervoer.

3.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het proces Mobiliteit

Hoofd Mobiliteit

Taakcommandant Dynamische Verkeersmaatregelen

Taakcommandant Statische verkeersmaatregelen

Taakcommandant Verkeershandhaving en opvolging & ANPR

Verkeersadviseur
De HMob is primair verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid door middel van dynamische- en statische
verkeersgeleiding. In het geval van langdurige statische verkeersmaatregelen zullen deze zo spoedig mogelijk
worden overgedragen aan de wegbeheerder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven
in de geldende wet- en regelgeving.
De HMob voert doorgaans de regie op de volgende eenheden:

Motorrijders verkeerspolitie

Voertuigen verkeerspolitie

Andere politie-eenheden met een verkeersregulerende taak

Verkeers- en evenementenregelaars (in afstemming met evenementenorganisator of wegbeheerder).
Indien de ‘knop’ Hoofd Mobiliteit niet wordt geactiveerd vallen zijn taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden onder het Hoofd Ordehandhaving.

3.3 Taken
De HMob draagt zorg voor:
 Het informeren van de algemeen commandant over de operationele voortgang van de
mobiliteitsorganisatie en de afwijking van de beoogde operationele resultaten van de
mobiliteitsorganisatie;
 Het geven van leiding aan en coördineren van de werkzaamheden van de operationele politieeenheden;
 Het maken van een operationeel/tactische basisplan en het opstellen van operationele/tactische kaders;
 De coördinatie van het opsporingsonderzoek naar aanleiding van eventueel gepleegde
verkeersmisdrijven;
 Het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige hoofden binnen de SGBO;
 Het tactisch- en operationeel afstemmen met de ketenpartners.

3.4 Afspraken met derden
Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben een ondersteunende rol als wegbeheerders ten aanzien van het
hoofdproces. Het stremmen op het water is de taak van de vaarwegbeheerder. Overige afspraken met externen
zijn geborgd in de werkinstructies van de meldkamer.
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3.5 Aandachtspunten
De mobiliteitsvraagstukken worden gecoördineerd vanuit het actiecentrum politie of de OvD-P ter plaatse. Voor
het goed verloop van het proces is het van belang dat er goede afstemming plaatsvindt met de publieke/private
organisaties, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, het openbaar vervoer en het Waterschap. Een liaison van deze
publieke-en/of private organisaties kunnen eventueel plaatsnemen in de nabijheid van het actiecentrum politie.

4. Proces Bewaken Beveiligen

4.1 Doel/doelgroep
Het doel van dit proces is het bewaken en beveiligen van de daarvoor in aanmerking komende subjecten,
objecten, diensten en plaatsen, indien deze zodanig bedreigd worden dat aanvullende beveiligingsmaatregelen
noodzakelijk zijn.
Onder het hoofdproces Bewaken Beveiligen vallen de volgende deelprocessen:

Bewaken en beveiligen van personen

Bewaken en beveiligen van objecten en diensten
De doelgroep van dit proces betreft de bedreigden (met volledig medewerking bij het verstrekken van relevante
informatie), het bevoegd gezag en de NCTV.

4.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het proces Bewaken en Beveiligen:

Hoofd Bewaken en Beveiligen

Taakcommandant Bewaken en Beveiligen

Locatiecommandant Bewaken en Beveiligen
Deze taak verricht de politie onder gezag van de officier van justitie (Stelsel Bewaken en Beveiligen). Het hoofd
Bewaken en Beveiligen (HBB) is onder leiding van de algemeen commandant de uitvoeringsverantwoordelijke
voor deze taak.
De HBB voert doorgaans regie over de inzet van de volgende eenheden:

Persoonsbeveiliging (Dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging, DKDB)

Bewakingseenheid (BE)

Verscherpt Rijdend Toezicht

Statische objectbeveiliging
Op basis van de dreigingsinschatting en het advies van de NCTV vindt de uitvoering plaats onder
verantwoordelijkheid van het lokaal bevoegd gezag. De veiligheid van personen en diensten valt onder het
domein strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en is de verantwoordelijkheid van de Hoofdofficier van
justitie. De bewaking van plaatsen en objecten valt onder openbare orde en is de verantwoordelijkheid van de
Burgemeester. In veel gevallen zal er sprake zijn van besluitvorming in een driehoeksoverleg. Personen die
volgens het Stelsel Bewaken en beveiligen vallen onder het Rijksdomein vallen onder de verantwoordelijkheid
van de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding en Veiligheid (NCTV). De personen die niet onder dit
Rijksdomein vallen, vallen onder de verantwoordelijkheid van het decentrale oftewel lokale bevoegde gezag.

4.3 Taken
De HBB draagt zorg voor:
 Het observeren van de omgeving van bepaalde objecten of diensten zodat bij het signaleren van
onregelmatigheden zo spoedig mogelijk kan worden ingegrepen dan wel assistentie kan worden
ingeroepen, alsmede het treffen van (preventieve) veiligheidsmaatregelen.
 Het actief rekening houden met de inzet van zwaardere geweldsmiddelen bij de beveiliging van
subjecten, objecten of diensten waarbij er in beginsel vanuit kan worden gegaan dat fysiek handelend
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optreden door politie noodzakelijk is of zal zijn om ernstige strafbare feiten te voorkomen of beëindigen
of voor het afwenden van dreigende situaties of aanslagen;
Het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige hoofden binnen de SGBO;
Het afstemmen met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag;
Het afstemmen met de verschillende operationele diensten;
Het afstemmen met de verschillende landelijke diensten en Ministeries.

4.4 Afspraken met derden
De genomen maatregelen in het kader van het Stelsel Bewaken en Beveiligen worden genomen onder leiding
van de Hoofdofficier van justitie. De maatregelen die in het kader van het Alarmeringssysteem
terrorismebestrijding (Atb) worden genomen, worden genomen onder leiding van het NCTV. Er vinden structureel
overleggen plaats met het NCTV, de Hoofdofficier van justitie en de aangesloten sectoren in het kader van dit
proces.

4.5 Aandachtspunten

Indien het proces Bewaken en Beveiligen geactiveerd wordt is de kans groot dat er verschillende
landelijke diensten als het NCC, NCTV en AIVD worden betrokken. Niet alle informatie kan in dat geval
gedeeld worden met andere diensten.

Belangrijk is dat over getroffen veiligheidsmaatregelen nimmer wordt gecommuniceerd.

5. Proces Interventie

5.1 Doel/doelgroep
Doel van dit proces is het voorkomen of beëindigen van levensbedreigende situaties door specialistische
interventie-eenheden en/of technische middelen, alsmede de (specialistische) beveiliging van personen, objecten
en/of geografische gebieden.
Onder het hoofdproces Interventie vallen de deelprocessen:

Arrestatieteam (AT)

Observatieteam (OT), en

Dienst Speciale Interventies (DSI)
Dit proces is bedoeld voor de bij de hulpverlening betrokken personen en het Openbaar Ministerie. Dit proces zal
altijd tegelijkertijd met ander politieprocessen worden ingezet.

5.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het hoofdproces Interventie:

Hoofd Interventie

Teamleiders

Bij inzet DSI van de Landelijke Eenheid altijd Hoofd Speciale Interventies afkomstig van de DSI.
Het hoofd Interventie (HInt) is verantwoordelijk voor de (speciale) interventies naar aanleiding van een incident
en/of strafbare feiten. Hij is bevoegd en verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van dit deel van het
onderzoek. Voor toestemming van inzet van bijzondere eenheden en/of middelen dient hij hier vooraf
toestemming te vragen aan het bevoegd gezag. De HInt werkt onder leiding van de algemeen commandant. Als
dit proces wordt geactiveerd moet er altijd een HInt zijn. Deze hoofdtaak kan niet door een ander hoofd worden
waargenomen.
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Uitzondering: indien de DSI wordt ingezet, is hun commandant nevenschikkend aan de algemeen commandant
van politie. Als de DSI wordt ingezet is er altijd een tweede Hoofd Interventie van de DSI aanwezig. Deze is
verantwoordelijk voor de hotzone.
Interventie vindt altijd plaats onder gezag van de Hoofdofficier van justitie.
De HInt voert doorgaans regie op de volgende eenheden:

Observatieteam

Aanhoudings- en Ondersteuningsteams

5.3 Taken
Het (direct) voorkomen of beëindigen van levensbedreigende situaties met een minimum aan risico’ onder de
gegeven omstandigheden, uitgevoerd door specialistische eenheden.
Het Hoofd Interventie is verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele hoofdtaak interventie:
 Interventie (afslaan van een (dreigende) aantasting van integriteit van subjecten, objecten diensten of
plaatsen) via specialistische eenheden
 Tactische/ technische observatie (kenmerkt zich door bijzondere bevoegdheden en technieken)
 Onderhandelen.
De HInt draagt zorg voor de (bijzonder) politiemaatregelen (primaire processen) gericht op:
 Het voorkomen en/of bevrijden van slachtoffer(s)
 De interventie ter uitschakeling
 De interventie ter aanhouding
 Het tactisch en technisch observeren.

5.4 Afspraken met derden
Bij de inzet van de DSI van de Landelijke Eenheid is altijd sprake van de inzet van een HInt (OC - DSI) afkomstig
van die dienst.

5.5 Aandachtspunten

Bij inzet van de DSI wordt het proces DSI altijd geactiveerd. Dit houdt niet in dat automatisch het SGBO
wordt geactiveerd. De Hoofden Interventie maken gebruik van een landelijke piketregeling.

Aan de politie is in het kader van dit proces Interventie een aantal specifieke taken en bevoegdheden
toegekend. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in een groot aantal daarop geënte
reglementen.

In geval van terrorisme kan interventie plaatsvinden door inzet van eenheden met bijzondere
competenties zoals de DSI of de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie).

6. Proces Informatie (intelligence, handhaven/ netwerken)

6.1 Doel/doelgroep
Het verzorgen van adequate en geverifieerde informatie ten behoeve van de beeldvorming, oordeelsvorming en
besluitvorming ten aanzien van het (politie) optreden.
Onder dit hoofdproces zijn de volgende aspecten van belang:

Informatie binnen de monodisciplinaire processen

Informatie tussen de monodisciplinaire processen

Informatie tussen de multidisciplinaire partners
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De verkregen informatie wordt primair gedeeld met de interne organisatie van de politie. Te delen informatie zal
door het actiecentrum beschikbaar worden gesteld middels het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS)
ten behoeve van andere diensten.

6.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het hoofdproces Informatie:

Hoofd Informatie

Teamleiders

Operationele Experts

Generalisten Intelligence

Senioren Intelligence

Medewerkers Intelligence

Informatie runners

Waarnemers

Verkenners
Het Hoofd Informatie (Hin) is verantwoordelijk voor de adequate en geverifieerde informatievoorziening naar
aanleiding van - en ter voorkoming van - een incident of strafbare feiten. Hij of zij is bevoegd en verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering van de informatievergaring.
De Hin voert doorgaans regie over de volgende taken en eenheden:

Een informatieteam

Informatie verschaffen ten behoeve van briefings

Opstellen van situatierapportages

Journaalvorming in – en het monitoren van – het LCMS

Verkenningseenheid

Cameratoezicht

6.3 Taken
Inwinnen, veredelen, analyseren, vastleggen en verstrekken van informatie

6.4 Afspraken met derden
Het HIn verzorgt het algemene beeld van de politie middels LCMS en is daardoor het aanspreekpunt van de
informatiemanager. De informatie over de overige processen worden door de knoppen zelf in Live Journaal Politie
(LJP) bijgehouden.

6.5 Aandachtspunten
Bij het verstrekken van informatie wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
Wet Politiegegevens (WPG) en het rubriceringbeleid van Politie.

7. Proces Ondersteuning

7.1 Doel/doelgroep
Het tijdig en in de juiste kwaliteit en kwantiteit ter beschikking stellen van facilitaire en personele voorzieningen
(resources) ten behoeve van de politieprocessen.
De capaciteiten en middelen worden primair gedeeld met de interne organisatie van de politie. Indien nodig zal er
afstemming plaatsvinden van de andere diensten en het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum).
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7.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Het Hoofd Ondersteuning (HOn) is verantwoordelijk voor het verzorgen van de benodigde capaciteiten en
middelen naar aanleiding van - en ter voorkoming van – een incident of strafbare feiten. Hij of zij is bevoegd en
verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering hiervan. De daadwerkelijke verdeling van capaciteiten en
middelen zal door het actiecentrum worden gemaakt op basis van prioriteiten.
De HOn voert de regie over de inzet van de volgende eenheden:

Verbindingsofficier Politie

Capaciteitsmanagers

Facilitair managers

Kadi wagen

7.3 Taken
Op de juiste tijd, juiste plaats en in de juiste kwantiteit personele en facilitaire voorzieningen (ver)werven,
verwerken en leveren ten behoeve van de politie crisisorganisatie.

7.4 Afspraken met derden
Voor bijstand van capaciteiten en middelen zijn de regelingen en procedures van de Nationale Politie en het
LOCC van kracht. Hiervoor zal door de AC-P toestemming worden gevraagd aan het bevoegd gezag.
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