
Screening en accreditatie tbv inzet tijdens de troonswisseling 2013 

De reddingsbrigadevrijwilligers die op (29,) 30 april (of 1 mei)  in ‘ring 2’ komen of bij een incident 

ring 2 in gaan, zullen worden gescreend, een deel geaccrediteerd en de voer-/vaartuigen 

gebomcheckt. Onder screening wordt verstaan dat de politie op basis van een onderzoek een 

uitspraak doet over de vraag of de persoon een dreiging vormt voor een veilig en ordelijk verloop van 

de troonswisseling. 

Er wordt gescreend door politie en aivd op criminele antecedenten en of iemand bekend is  door 

eerdere demonstraties tegen het koningshuis. De screening betreft alleen de persoon zelf, niet zijn 

omgeving of familie. 

Reddingsbrigade Nederland krijgt alleen te horen of iemand werkzaamheden binnen de 

veiligheidsringen mag uitvoeren. De betreffende persoon zelf kan aan de politie vragen wat de reden 

voor een eventuele weigering is. We moeten nog kijken hoe we als organisatie met een eventuele 

weigering om moeten gaan en of we daar wel iets mee moeten. Vooralsnog is het uitgangspunt dat 

alleen mensen die direct door de screening komen mogen meedoen. Er is vrijwel geen tijd voor 

‘procedures’ om aan een weigering iets te doen. 

Onder accreditatie wordt verstaan dat een persoon, nadat hij is gescreend en geregistreerd een 

accreditatiepas krijgt die gedurende de troonswisseling en de dagen daarom heen toegang geeft tot 

de beveiligde gebieden. Het is mogelijk dat een persoon ook nog een veiligheidsfouillering moet 

ondergaan. 

Bestrijding van een calamiteit door hulpdiensten gaat boven accreditatie. Mocht er een grootschalig 

incident zijn, dan kunnen extra voer-/vaartuigen met bemanning van de diverse hulpdiensten 

ongescreend ring 2 binnen. Personen die zijn geaccrediteerd en uit ring 2 vertrekken, moeten 

opnieuw geregistreerd en gevisiteerd worden voordat zij weer in ring 2 kunnen. 

Indien er mensen van ons in het copi een plek krijgen of op de opstelplaats Nieuwezijds Voorburgwal 

worden met de politie aparte afspraken gemaakt. Zij moeten in ieder geval wel allemaal gescreend 

worden. 

De (personeels)kosten die gemoeid zijn met het proces van screening en accreditering zijn – voor 

zover van toepassing - voor rekening van de betreffende opdrachtgever. Een draaiboek voor het 

screenings- en accreditatieproces wordt uiterlijk 8 april door de werkgroep accreditatie opgeleverd. 

In de week van 25 maart zijn de andere hulpdiensten al gevraagd op te geven welke functionarissen 

gescreend moeten worden. Wij moeten dit alsnog zo spoedig mogelijk doen. 

Raymond van Mourik 
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