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6 -DA AGSE CURSUS

Geeft u een compleet overzicht van de belangrijkste 
wetswijzigingen in openbare orde en veiligheid

Wet- en regelgeving in

Openbare Orde 
en Veiligheid

www.sbo.nl/oov

Leer in 12 praktijkgerichte modules de wet- en regelgeving 
voor uw gemeente correct toe te passen:

Module 1  Politiewet

Module 2  Wet Veiligheidsregio’s

Module 3  Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

Module 4  Wet Preventief fouilleren

Module 5  Wet Wapens en munitie

Module 6  Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen

Module 7  Drank- en Horecawet

Module 8  Opiumwet

Module 9  Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Module 10  Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Module 11  Jeugdwet

Module 12  Wet Tijdelijk Huisverbod 

i.s.m.
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 Module 1: Politiewet 

    Hoe ziet het nieuwe politiebestel eruit? 
   Wat zijn de verwachtingen van het nieuwe politiebestel? 
   Kansen en bedreigingen: wat betekent de komst van de Nationale 

Politie voor u en uw gemeente? 
   Hoe ziet de rol van de regioburgemeester eruit in het nieuwe 

politiebestel? 
   Op welke manier gaat de verdeling van politiecapaciteit plaatsvinden? 
   Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale 

politie inzet? 
   Jan Terpstra , hoogleraar Criminologie aan de Radboud 
Universiteit van Nijmegen, houdt zich in zijn onderzoek met 
name bezig met het functioneren van politie, justitie en de 
veiligheidszorg 

 

Module 2: Wet Veiligheidsregio's 

    Wat schrijft de Wet Veiligheidsregio's voor over de bestuurlijke 
inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de 
hulpverleningsdiensten? 

   Wat zijn de taken van een veiligheidsregio? Hoe ziet het bestuur eruit? 
En hoe loopt de besluitvorming? 

   Hoe werkt u in de veiligheidsregio samen met hulpdiensten en 
crisispartners? 

   Op welke manier werkt u bovenregionaal samen bij 
grensoverstijgende incidenten? 

   Wat betekent de nieuwe structuur van de politieorganisatie voor de 
positie van de veiligheidsregio's? 

   Menno van Duin , lector Crisisbeheersing bij het gezamenlijke 
lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid 
en de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut 
voor Veiligheids- en Crisismanagement, richt zich al bijna 25 

jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van 
crisisbeheersing en publiceerde het boek ‘van rampen leren' 

 Module 3: Wet Maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme en ernstige overlast 

    Over welke bevoegdheden beschikt de burgemeester van uw gemeente 
bij de bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast? 

   Wat is het verschil met eerder bestaande bevoegdheden zoals vastgelegd 
in de gemeentewet? 

   Wanneer en onder welke omstandigheden legt u een langdurig 
gebiedsverbod, een meldingsplicht en/of een contactverbod op? 

   Hoe houdt uw gemeente toezicht op de naleving van deze verboden? En 
hoe handhaaft u wanneer deze niet worden nageleefd? 

   Jan Brouwer , hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor 
Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat 
onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht 

 

Module 4: Wet Preventief fouilleren 

    Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren? 
   Hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan, het ordelijk 

verloop van grote (sport)manifestaties en de aanpak van drugsoverlast? 
   Wanneer en onder welke voorwaarden kan een burgemeester een gebied 

aanwijzen als risicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden? 
   Welke rol is hierbij weggelegd voor de gemeenteraad? 

   Jan Brouwer , hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor 
Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat 
onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht 

MODULE 1 & 2
1 april 2014

MODULE 3 & 4
8 april 2014 



6-DAAGSE CURSUS | 1, 8, 15 APRIL, 6, 13 EN 20 MEI 2014 | HOTEL MERCURE AMERSFOORT CENTRE

 Module 5: Wet Wapens en munitie 

    Welke wapens en handelingen met wapens (zoals het vervoeren of 
dragen) zijn wel en welke zijn niet toegestaan? 

   Wanneer kan in uitzonderlijke gevallen een ontheffing voor een bepaald 
wapen worden aangevraagd? En aan welke voorwaarden moet dan zijn 
voldaan? 

   Voor welk wapen is een vergunning vereist? 
   Welke wapenvergunningen zijn er? 
   Hoe en waar kan een wapenvergunning worden aangevraagd? 

   Henny Sackers,  hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch en raadsheer-plaatsvervanger in het 
Gerechtshof Arnhem, schreef het boek Wet wapens en munitie en 

begeleide het onderzoek naar het schietdrama in Alphen aan den Rijn
 

 Module 6: Wet Cameratoezicht op 
openbare plaatsen 

    Welk bestuursorgaan is bevoegd ten aanzien van het toepassen van 
publiek cameratoezicht? 

   Onder welke omstandigheden mag uw gemeente overgaan tot publiek 
cameratoezicht? 

   Op welke plaatsen mag uw gemeente cameratoezicht toepassen? 
   Welke regels gelden voor kortstondig en/of mobiel cameratoezicht? 
   Wat schrijft de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor over de inzet 

van cameratoezicht? 
   Hoe lang mogen de vastgelegde beelden worden bewaard? 
   Moet het cameratoezicht kenbaar zijn? 

   Sander Flight , onderzoeker bij DSP-groep, specialist op het 
gebied van cameratoezicht, toezicht en handhaving 

 Module 7: Drank- en Horecawet 

    Wat is het doel van de Drank en Horecawet? 
   Wat zijn de consequenties van de wijziging van de drank- en 

horecawetgeving voor uw gemeente? 
   Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft uw gemeente op het gebied van 

regelgeving en handhaving? 
   Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de 

raakvlakken met andere vergunningen? 
   Hoe houdt uw gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten 

en slijterijen die drank verkopen? 
   Welke handhavingsinstrumenten staan uw gemeente ter beschikking? 

   Peter Roumen , directeur van het Bureau Horeca Bijzondere 
Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, 
vergunningverlening, toezicht en handhaving rond de drank- en 
horecawet 

 

Module 8: Opiumwet 

    Wat schrijft de wet voor over opiummisbruik? 
   Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet 

(gebruik)? 
   Hoe handhaaft uw gemeente de opiumwet? 
   Wanneer kan volgens het opportuniteitsbeginsel af worden gezien van 

vervolging als daarmee een hoger belang (bijvoorbeeld volksgezondheid) 
gediend wordt? 

   Welke richtlijnen gelden er ten aanzien van het optreden tegen 
coffeeshops? 

   Jan Brouwer , hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor 
Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat 
onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht 

MODULE 5 & 6
15 april 2014 

MODULE 7 & 8
6 mei 2014 
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 Module 9: Wet Bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar bestuur 

    Wat is het doel van de wet bibob? 
   Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteits-

beoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en 
procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob? 

   Wat zijn de consequenties van de uitbreiding van de wet bibob voor u en 
uw gemeente? 

   Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet 
bibob? 

   Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden 
moet u dan voldoen? 

   Hoe kunt u advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob? 
   Wanneer kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden 

gevraagd? En welke voorwaarden zijn er verbonden aan het aanvragen 
van een bibob advies? 

   Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en 
hoe is het bibob advies opgebouwd? 

   Wat kunnen we leren van jurisprudentie mbt de wet bibob? 
   Marie-Claire Breet , adviseur bij het Landelijk Bureau Bibob 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie, adviseert 
bestuursorganen over de implementatie en toepassing van de 
wet bibob 

 Module 10: Wet Regulering prostitutie 
en bestrijding misstanden seksbranche 

    Wat zijn de speerpunten van de Wet regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche? 

   Wat is de rol van uw gemeente bij de aanpak van (seks gerelateerde 
mensenhandel)? 

   Hoe kan u signalen van mensenhandel opmerken en hoe kunt u daarop 
anticiperen? 

   Hoe komt het uniforme vergunningstelsel voor de uitoefening van een 
seksbedrijf eruit te zien? Aan welke vergunningsvoorwaarden dient de 
exploitant te voldoen? En wanneer kunt u een vergunning weigeren? 

   Hoe kunt u de achtergrond van de exploitant onderzoeken? 
   Renske Postuma , eigenaar van BuroRens, expert op het gebied 
van mensenhandel 

MODULE 9 & 10
13 mei 2014 

 Module 11: Jeugdwet 

    Hoe zit het jeugdzorgstelsel nu in elkaar? En hoe komt de jeugdzorg er 
in de toekomst uit te zien? 

   Contouren nieuwe wet: vanuit welke visie krijgt de zorg voor de jeugd 
inhoud? 

   Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat 
betekent dit voor u en uw gemeente? 

   Kansen en bedreigingen: op welke manier bereidt uw gemeente zich 
optimaal voor op de decentralisatie van de jeugdzorg? 

   Harry Rorije , adviseur Project- en Verandermanagement bij 
van Aetsveld en promovendus op het gebied van duurzame 
veranderingen in de jeugdzorg 

 

Module 12: Wet Tijdelijk Huisverbod 
    Hoe kan de Wet Tijdelijk Huisverbod worden gebruikt om vroegtijdig 

(preventief) in te grijpen in een dreigende situatie achter de voordeur? 
   Hoe kan aan de hand van de risicotaxatie worden bepaald of er sprake 

is van een ernstige dreiging van huiselijk geweld? 
   Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester aan de Wet Tijdelijk 

Huisverbod om maatregelen te nemen wanneer er sprake is van een 
ernstige dreiging van huiselijk geweld? 

   Wanneer legt u een huisverbod op aan iemand van wie een ernstige 
dreiging van huiselijk geweld uitgaat? En wanneer verlengt u het 
huisverbod of trekt u deze juist in? 

   Sietske Dijkstra , lector Huiselijk Geweld en Hulpverlening in 
de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans 
Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een 
onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld 

MODULE 11 & 12
20 mei 2014 
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 Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde 
en Veiligheid 
Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het 
lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een 
sleutelrol ligt bij u als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. 
Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van 
veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u komen 
tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. Meer informatie over 
het programma en de docenten van de opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid vindt u op de website 
www.sbo.nl/openbareorde. 

Opleiding ketenregisseur risicojeugd  
Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs 
en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur 
die de samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. De 
opleiding ketenregisseur risicojeugd leidt u in 7 dagen op tot regisseur in 
uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van 
de opleiding ketenregisseur risicojeugd vindt u op de website 
www.sbo.nl/ketenregisseur. 

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden
 Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de 
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar 
gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke 
kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. 
Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende 
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. De opleiding coördinator 
nazorg ex-gedetineerden leidt u in 5 dagen op tot regisseur in uw 
gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de 
opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden  vindt u op de website 
www.sbo.nl/ex-gedetineerden. 

Opleiding bibob coördinator 
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet 
bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen 
van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van 
overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Een 
sleutelrol ligt bij de bibob coördinator die invulling moet geven aan het 
bibob beleid. Deze opleiding leidt u in 4 dagen op tot bibob coördinator in 
uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van 
de opleiding bibob coördinator vindt u op de website www.sbo.nl/bibob. 

OOK INTERESSANT VOOR U

 Nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden op 
het terrein van Openbare Orde en Veiligheid 
 De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein 
van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van 
nieuwe wet- en regelgeving (o.a. Politiewet, wet Bibob, Jeugdwet, 
Prostitutiewet). Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het 
terrein van veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners 
moet u deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan toepassen en 
uitvoeren. Maar bent u ook op de hoogte van wat deze nieuwe wetten en 
bevoegdheden voor u en uw uitvoeringspraktijk betekenen? 

 De regie ligt in uw handen! 
 Om optimaal resultaat te bereiken in samenwerking met uw 
veiligheidspartners is uw actuele kennis van cruciaal belang. 

 5 redenen waarom u deze cursus niet mag missen: 
    U bent in 6 dagen volledig op de hoogte van alle actuele 

ontwikkelingen 
   U krijgt concrete voorbeelden over de gevolgen van de veranderende 

wet- en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk 
   Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van 

ervaringen met uw medecursisten en uw docenten 
   U ontvangt een waardevol (digitaal) naslagwerk met actuele casuïstiek, 

jurisprudentie en praktische tips zodat u direct in uw eigen praktijk aan 
de slag kunt 

   U blijft ook na afloop van de cursus via de digitale leeromgeving in 
contact met uw medecursisten en uw docenten 

  Zorg dat u goed op de hoogte bent en meld u nu aan! 

 Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: 
 Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, 
coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij: 

    Gemeenten 
   Rijk en Provinciale overheden 
   Politie 
   Openbaar Ministerie 
    Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, 

Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra) 

 Tijdschema 
 09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de lesdag 

www.sbo.nl/oov

i.s.m.
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Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Vermeld uw aanmeldcode bij registratie:

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
Via internet:
Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
Telefonisch:  040 - 2 974 888

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk 
uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden.

Uw inschrijvingsbewijs sturen wij u zo snel mogelijk toe. 
Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging 
van uw deelname binnen een werkdag via e-mail. 

Data en locatie

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons 
adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan 
derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef 
uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, 
verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en 
gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

Uw investering

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

68340

Hotel Mercure Amersfoort Centre
1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014

040 - 2 925 977
t.van.dam@sbo.nl

Trudy van Dam

Geeft u een compleet overzicht van de belangrijkste 
wetswijzigingen in openbare orde en veiligheid

De kosten van deze cursus bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, 
lunches en een digitale syllabus.

Uw cursus op maat?
Neem contact op met uw opleidingsadviseur Trudy van Dam (e-mail: t.van.dam@sbo.nl, tel: 040 - 2 925 977).

www.sbo.nl/oov
www.sbo.nl/oov
Voor routebeschrijving zie: 

Persoonlijk opleidingsadvies
Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Wilt u deze cursus met
uw gehele afdeling volgen?
Vanaf 5 personen kunt u deze cursus InCompany volgen. 
Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie,
in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald. 

Neem voor informatie contact op met onze adviseur: 
Miranda Goossens, 
bel 020 - 5 805 452 of e-mail m.goossens@sbo.nl

www.sbo.nl/oov

i.s.m.


