A.3

1. Samenvatting voorstel
De minister van Justitie en Veiligheid heeft een brief gestuurd aan alle veiligheidsregio’s, over de
interpretatie van artikel 39 Wet veiligheidsregio’s. Dit artikel gaat over het gezag en bevoegdheden
van de voorzitter veiligheidsregio in geval van een bovenlokale ramp of crisis.
Het Crisisplan VRHM is in lijn met deze interpretatie.
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3. Toelichting
Naar aanleiding van diverse vragen geeft de minister een reactie op de volgende vragen: "Wie
bepaalt of artikel 39 Wvr in een bepaalde situatie van toepassing is?" en "Is artikel 39 Wvr ook van
toepassing op (dreigende) crisissituaties, waarbij primair de openbare orde in het geding is? ".
Bij de totstandkoming van de Wvr is de vraag bij wie het eindoordeel over toepassing van artikel 39
Wvr ligt, al aan de orde geweest. Aangegeven is dat die verantwoordelijkheid bij de voorzitter van de
veiligheidsregio ligt. Hij/zij heeft immers de bevoegdheid een regionaal beleidsteam bijeen te roepen.
Om te bepalen of sprake is van een (dreigende) ramp of crisis, bieden de in de Wvr opgenomen
definities van ramp, crisis en crisisbeheersing (bijgevoegd) de voorzitter veiligheidsregio houvast. De
Wvr, inclusief artikel 39, richt zich op (dreigende) klassieke én moderne rampen en crises.
Bijvoorbeeld (de ernstige dreiging van) terrorisme, een grootschalige, langdurende uitval van
elektriciteit of ICT, maatschappelijke onrust en grootschalige rellen vallen onder die definitie. Een
ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis is een gebeurtenis of situatie die meer dan één
gemeente treft en/of gevolgen heeft voor meer dan één gemeente en daarom maatregelen vraagt die
zich niet tot het grondgebied van één gemeente beperken.
Aangezien artikel 39 Wvr ingrijpt in de reguliere toedeling van bevoegdheden, dient de voorzitter
veiligheidsregio rekening te houden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Met
andere woorden, is het toepassen van artikel 39 Wvr in een bepaalde situatie proportioneel en zijn er
minder ingrijpende alternatieven die tot het gewenste effect leiden? Evenzeer geldt dat, als de

situatie daartoe aanleiding geeft, de voorzitters veiligheidsregio's niet moeten schromen toepassing te
geven aan artikel 39 Wvr.
In het algemeen laat eenhoofdige gezagsuitoefening onverlet dat de gezagsdrager binnen de
beschikbare tijd dient te overleggen met alle betrokken functionarissen, maar het ontslaat hem/haar
van de verplichting om per se met hen tot overeenstemming te komen. Met betrekking tot artikel 39
Wvr betekent dit dat tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet - de voorzitter van de
veiligheidsregio geen besluiten neemt, dan nadat deze het regionaal beleidsteam daarover heeft
geraadpleegd.
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, neemt de voorzitter veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing alle in artikel 39 Wvr genoemde bevoegdheden over van de burgemeester(s).
In de Wvr is geen verdere nadere uitwerking van een (ernstige dreiging) van een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke betekenis opgenomen. Een ramp of crisis kan zich in zoveel gedaanten
voordoen dat het niet mogelijk is om het aan de hand van omschrijvingen of criteria te duiden. Het
gevaar van het in wettelijke omschrijvingen of wettelijke criteria vangen van een ramp of crisis is
bovendien dat in omstandigheden waarin slagvaardig handelen geboden is, kostbare tijd verloren
gaat met het beantwoorden van de vraag in welke categorie de ramp of crisis valt. Daar komt nog bij
dat voor het beoordelen ook relevant is wat de dreiging op een bepaald moment is. De noodzakelijke
snelheid van handelen brengt met zich mee dat aan degene aan wie een bepaalde bevoegdheid is
toevertrouwd, moet worden overgelaten of de omstandigheden noodzaken tot het gebruik van die
bevoegdheid. Dat geldt voor alle bestuurlijke niveaus.
Voor de toepasselijkheid van artikel 39 Wvr moet sprake zijn van een (dreigende) ramp of crisis als
bedoeld in de Wvr. Als sprake is van een (dreigend) openbare orde incident van meer dan
plaatselijke betekenis dat onder de definitie van (dreigende) ramp of crisis valt, dan is artikel 39 Wvr
van toepassing. Zoals eerder aangegeven, bepaalt de voorzitter veiligheidsregio dit uiteindelijk en
bieden de definities houvast.
Het Regionaal Crisisplan VRHM is in lijn met bovenstaande duiding.
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