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Ons kenmerk 

Bij beantwoording de datum 

n ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

Datum 15 juni 2021 brief behandelen. 

Onderwerp Politie en hulpdiensten beperkt inzetbaar bij evenementen 

Geachte heer/mevrouw, 

De ministerraad heeft op 11 juni jl. besloten dat vanaf eind juni evenementen 

onder voorwaarden georganiseerd kunnen worden. 

Ter voorbereiding op deze besluitvorming heeft op 10 juni een extra 

Veiligheidsberaad plaatsgevonden. Het Veiligheidsberaad heeft daarin gesproken 

over aandachtspunten bij de voorwaarden voor het organiseren van 

evenementen. Hierbij is ook de inzet van de politie en hulpdiensten besproken. 

De politie en hulpdiensten hebben tijdens de coronacrisis fors extra inzet moeten 

plegen. Er zijn grenzen aan hun inzetbaarheid. 

Het Veiligheidsberaad heeft dan ook een gezamenlijk statement onderschreven 

over de inzetbaarheid van politie en hulpdiensten bij evenementen. Er is mij 

gevraagd dit onder uw aandacht te brengen. Dat doe ik graag want er zullen de 

komende periode scherpe afwegingen moeten worden gemaakt. 

Ons gezamenlijk statement luidt: 

Politie en hulpdiensten beperkt inzetbaar bij evenementen 

Minister, regioburgemeesters, politie en OM constateren dat de politie en 

hulpdiensten tijdens de coronacrisis fors extra inzet hebben moeten plegen. 

Dag en nacht zijn de politie, boa’'s en de hulpdiensten in touw geweest voor 

de veiligheid op straat. 

Dat kon ook dankzij de niet aflatende inzet van al deze vrouwen en mannen in 

uniform. Na zoveel extra inzet, hebben ook zij tijd nodig om te herstellen. Ze 

moeten verlof kunnen opnemen en weer tijd kunnen besteden aan training en 

opleiding. 



Nu de samenleving zich weer heropent hebben wij de verantwoordelijkheid 

om verstandig om te gaan met de beschikbare capaciteit van politie en 

hulpdiensten. 

Dit betekent dat burgemeesters, OM en politie scherpe afwegingen zullen 

maken als het gaat om de inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. 

Organisatoren zullen meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten 

nemen. Afstemming over de capaciteit voor evenementen tussen politie en 

gezagen op alle niveaus moeten ervoor zorgen dat inzet weloverwogen 

gebeurt. 

Het Veiligheidsberaad heeft hierbij tevens het advies meegegeven in de lokale 

afwegingen de richtinggevende principes zoals opgenomen in het landelijk plan 

“capaciteitbevorderende maatregelen basisteam” te betrekken waarin aandacht 

wordt gevraagd voor een evenementenkalender op eenheidsniveau die rekening 

‘houdt met de beschikbare capaciteit, het uitgangspunt dat voor evenementen in 

principe geen bijstand wordt gevraagd, het uitgangspunt dat de organisator een 

eigen verantwoordelijkheid heeft in en om het terrein en het feit dat een 

landelijke procedure van kracht is voor de afhandeling van arrestanten. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

  De Minister van Jystitie en Veiligheid 
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