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1. Achtergrond
1.1 Inleiding
In januari 2015 is de handleiding harmonisatie kennis- en adviesstructuur vastgesteld door de Stuurgroep 
Nationale Veiligheid (SNV). In de handleiding zijn de kabinetsreactie en de in het rapport ‘Eenheid in 
Verscheidenheid’ vastgestelde uitgangspunten uitgewerkt tot een kaderstellend generiek model voor het 
invullen van de rol van vraagregisseur en de voorzitter Crisis Expert Team (CET). De handleiding biedt onder 
andere een procedure voor het aanwijzen van een vraagregisseur in geval van een nationale crisis en voor  
de samenwerking tussen deze regisseur, de vraagregisseurs op regionaal niveau en de voorzitter CET.

In deze leidraad is dit generiek model verder uitgewerkt voor vraagregie Rijk richting het CET Milieu en 
Drinkwater (CET-md). De werkwijze van het CET-md is vastgelegd in het Handboek Crisis Expert Team 
Milieu- en Drinkwater. De leidraad is op 24 november 2016 vastgesteld door de Stuurgroep Nationale 
Veiligheid. De implementatie van vraagregie leidt niet tot veranderingen in de crisisbesluitvormingsstructuur 
noch in de verdeling van crisisverantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De leidraad is vastgesteld binnen de context van de nationale crisisorganisatie zoals omschreven in het 
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. De leidraad kan echter tevens als voorbeeld dienen voor:

1. De implementatie van vraagregie richting het CET-md op andere niveaus: 
• regionaal, 
• drinkwaterbedrijven,
• departementaal. 

2. De implementatie van vraagregie Rijk richting andere crisis expert teams (CET’s).

1.2 Leeswijzer 
Na een algemene omschrijving van de vraagregie structuur bij nationale opschaling in hoofdstuk 2, staat in 
hoofdstuk 3 de rol- en taakomschrijving beschreven van de drie actoren met betrekking tot vraagregie Rijk;  
1) de vraagsteller, 2) de vraagregisseur Rijk en 3) de voorzitter CET-md. Aanvullend worden in hoofdstuk 4 de 
verschillende processtappen en activiteiten van vraagregie Rijk richting het CET-md beschreven. In hoofdstuk 5 
wordt de rol van de klankbordgroep vraagregie Rijk beschreven.
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2. Systeem vraagregie
Bij een crisis en/of incident met nationale opschaling is het mogelijk dat er drie type vraagregisseurs (parallel) 
actief worden. (zie figuur 1).
 
Het gaat hierbij respectievelijk om vraagregisseurs op het niveau: 
• drinkwaterbedrijven,
• regionaal,
• Rijk. 

088 – 67 88 999

Onafhankelijk 
geïntegreerd 
expertadvies

Adviesvraag

 Figuur 1. Geïllustreerde weergave vraagregie uit brochure CET-md

2.1 Vraagregie Drinkwaterbedrijven
Vanuit haar systeemverantwoordelijkheid voor het CET-md, dat per 1 juli 2014 tot stand is gekomen, heeft de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) expliciete bevoegdheid toegekend aan de drinkwaterbedrijven om 
als vraagregisseur op te treden richting het CET-md. De drinkwaterbedrijven kunnen bij incidenten en/of crisis 
zelfstandig en direct contact opnemen met het CET-md. 
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2.2 Vraagregie Regionaal 
Een leider Commando Plaats Incident (CoPI), een Operationeel Leider (OL), een burgemeester of een voorzitter 
van de veiligheidsregio kan als de bestuurlijke verantwoordelijke een vraagregisseur regionaal aanwijzen.  
De vraagregisseur is afkomstig uit de bronregio en bundelt en prioriteert de vragen, inclusief eventuele 
vragen uit de effectregio’s. De vraagregisseur fungeert in het regionale model als ‘single-point-of-contact’ 
naar het CET-md.

Indien een (vitale) partnerorganisatie1 direct geraakt wordt door het regionale incident zal een vertegenwoordiger 
worden uitgenodigd in het crisisteam (CoPI), Operationeel Team (OT) of Beleidsteam (BT) en de vragen via de 
regionale vraagregisseur stellen aan het CET-md.2 

2.3 Vraagregie Rijk
Wanneer bij een (dreigende) crisis en/of incident nationale opschaling plaatsvindt, zoals omschreven in het 
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en er behoefte is aan advies vanuit het CET-md, wordt vraagregie 
Rijk richting het CET-md geactiveerd. De aard en de omvang van de crisis bepaalt bij welk gremium de 
vraagregie Rijk wordt belegd: het interdepartementaal afstemmingsoverleg (IAO) of het Interdepartementale 
Commissie Crisisbeheersing (ICCB).3 

Aanwijzing van een vraagregisseur vindt vervolgens plaats met inachtneming van de ministeriële bevoegdheid 
voor het in het geding zijnde crisisvraagstuk. De rol van vraagregisseur Rijk richting het CET-md is belegd bij 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Via het NCC worden de Departementale Coördinatiecentra Crisisbeheersing (DCC) geïnformeerd over activering 
van vraagregie Rijk. Als er reeds een vraagregisseur op departementaal niveau actief is richting het CET-md, 
gaat deze rol op in vraagregie Rijk. Nationale opschaling zoals beschreven in het Nationaal Handboek 
Crisisbesluitvorming leidt tot de activering van vraagregie Rijk en het vervallen van de rol van vraagregisseur 
departementaal.

Naast de vraagregisseur Rijk kunnen de eventueel geactiveerde vraagregisseur regionaal en/of vraagregisseur 
drinkwaterbedrijven parallel actief blijven. 

1 Drinkwaterbedrijven treden zelfstandig op als vraagregisseur (zie 2.1)
2 Invulling van de vraagregisseur in de veiligheidsregio’s, oktober 2014
3 Handleiding harmonisatie kennis- en adviesstructuur, Generiek model vraagregisseur nationaal en voorzitter crisis expert team, januari 2015
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3.  Rol en taakverdeling 
vraagregie Rijk

Vraagregie Rijk richting CET-md kent drie verschillende rollen: 1) de vraagsteller, 2) de vraagregisseur Rijk en 3) de 
voorzitter CET-md.4 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende rollen en bijbehorende taken. 
NB. Parallel aan de vraagregisseur Rijk richting het CET-md kunnen ook de vraagregisseur regionaal en/of 
vraagregisseur drinkwaterbedrijven actief zijn. 

3.1 Vraagsteller
• Diverse vraagstellers kunnen worden geduid die potentieel belang hebben bij kennisinhoudelijke adviezen 

van het CET-md ten behoeve van incidenten- en calamiteitenbestrijding, crisismaatregelen en crisis- 
communicatie en – besluitvorming.

• De vraagsteller levert de vragen bij de vraagregisseur aan en ontvangt adviezen van de vraagregisseur via 
email en/of telefonisch. Bij het indienen van de vraag wordt aangegeven: de vraagstelling, de adviesbehoefte, 
de eventuele prioritering en de gewenste leveringstermijn.

• De vraagsteller is verantwoordelijk voor de heldere articulatie van vragen die betrekking hebben op de 
respons en/of bestrijding van het (dreigende) incident en/of van een dreigingsituatie. Vraagstellers kunnen 
tevens gezamenlijk een gebundelde vraag aanbieden aan de vraagregisseur. 

• De vraagsteller stelt vragen met betrekking tot enkel zijn of haar taken en bevoegdheden.5

• De vraagsteller communiceert met één geactiveerde vraagregisseur over zijn of haar vraag (respectievelijk:  
de vraagregisseur Rijk, regionaal of drinkwaterbedrijven).

• De vraagsteller weet op welke expertisevelden het CET-md kan adviseren en ondersteuning kan bieden.

3.2 Vraagregisseur Rijk
• De rol van vraagregisseur wordt toegewezen aan functionarissen en is geen functie op zich. De rol van 

vraagregisseur moet worden onderscheiden van andere rollen zoals bijvoorbeeld crisismanager of 
informatiecoördinator.

• Het doel van de vraagregie is om het proces van adviesvraag tot en met ontvangst van het advies door de 
vraagsteller te vereenvoudigen en te standaardiseren ten behoeve van een snellere en meer integrale 
crisisbesluitvorming. 

• De vraagregisseur is een (door het bevoegd gezag aangewezen) functionaris belast met de coördinatie van de 
adviesaanvragen aan het CET-md en de terugkoppeling van adviezen vanuit het CET-md aan de vraagsteller.

• De verantwoordelijkheid voor tijdige aflossing van de functionaris die de rol van vraagregisseur Rijk 
vervuld ligt bij de organisatie die de vraagregisseur levert. Er wordt echter gestreefd door alle betrokkenen 
om gezamenlijk zorg te dragen voor tijdige aflossing in tijden van incidenten en/of crisis.

De taken van de vraagregisseur Rijk richting het CET-md zijn als volgt:
• De vraagregisseur coördineert, bundelt en prioriteert kennisvragen van vraagstellers en heeft een  

filterfunctie, waarbij relevante vragen worden doorgezet aan de voorzitter CET-md. De vraagregisseur 
vervult ook de rol van single point of contact en houdt hierbij rekening met:
• Prioritering aangegeven door vraagsteller(s) en in afstemming met andere vraagregisseurs;
• Soortgelijke vragen worden geclusterd aangeboden en besproken met de voorzitter CET-md;
• Tijd-tempo (acute behoefte aan advies);
• Type vraag (bijv. risicobeoordeling, ten behoeve van beeldvorming, handelingsperspectief).

• De vraagregisseur bespreekt de kennisinhoudelijke vraag met de vraagsteller, maakt afspraken over 
gewenste doorlooptijd en stelt de behoeften en verwachtingen van de vraagsteller vast.

4 Deze leidraad beperkt zich toch de voorzitter CET van het CET-md.
5 Bijv. vragen met betrekking tot de kwaliteit van kraanwater worden via de vraagregisseur drinkwaterbedrijven voorgelegd aan het CET-md.
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• De vraagregisseur stelt samen met de voorzitter CET-md de termijn vast waarbinnen de kennisadviezen 
zullen worden opgeleverd.

• De vraagregisseur draagt zorg voor de terugkoppeling van de kennisadviezen vanuit het CET-md aan de 
vraagstellers. De vraagregisseur duidt de door de voorzitter CET-md aangeleverde kennisadviezen.

• De vraagregisseur stemt af met andere geactiveerde vraagregisseurs.
• De vraagregisseur is een intermediair; de vraagregisseur heeft geen invloed op (de wijze van) implementatie 

van het advies.
• De vraagregisseur faciliteert, wanneer nodig, expert-to-expert contact tussen vraagsteller en het CET-md 

met de voorzitter CET-md.

De vraagregisseur moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen: 
• Permanent beschikbaar en bereikbaar zijn.
• Inhoudelijk voldoende kennis van zaken hebben om te communiceren met de voorzitter CET-md en 

kennisinhoudelijke vragen te kunnen duiden.
• Weten op welke expertisevelden het CET-md kan adviseren en ondersteuning kan bieden.
• In staat te zijn om vragen te bundelen en deze te prioriteren. Evenals verwachtingen af te stemmen met 

vraagstellers en voorzitter CET-md.
• Beschikken over coördinerend vermogen. De vraagregisseur dient in staat te zijn om de verschillende 

vragen af te stemmen met de voorzitter CET-md.

3.3 Voorzitter Crisis Expert Team (CET) Milieu en Drinkwater 
• De voorzitter draagt zorg voor een efficiënt systeem waarbij adviesaanvragen van de vraagregisseur in 

ontvangst kunnen worden genomen, deze worden geprioriteerd en ter beantwoording aan de deskundige 
partij(en) voorgelegd.

• De voorzitter heeft namens het CET-md contact met de vraagregisseur of bepaalt welke andere persoon 
dat contact namens het CET-md onderhoudt.

• De voorzitter bespreekt met de vraagregisseur de vraag en de prioritering van de beantwoording en maakt 
afspraken over doorlooptijden.

• De voorzitter informeert zo nodig de vraagregisseur over vragen van andere vraagstellers en/of vraagregisseurs 
aan het CET-md gericht en stemt de prioritering in overleg met de vraagregisseur Rijk af.

• De voorzitter draagt zorg voor tijdige beantwoording van de adviesvragen.

De werkwijze van de voorzitter CET-md wordt uitgebreid toegelicht in het Handboek Crisis Expert Team Milieu 
en Drinkwater.

Leidraad Vraagregie Rijk | Praktische Implementatie | 9



4. Processtappen vraagregie Rijk 
Vraagregie Rijk richting CET-md  doorloopt een aantal standaard processtappen en activiteiten (figuur 2). Dit 
proces is een continue en cyclisch proces vanaf het moment van activering tot de de-activering van de 
vraagregisseur Rijk.

 

Onstaan vraag bij 

vraagstelle
r 

Activ
erin

g vraagregisseur 

Afstemming 

vraagregisseurs 

Indienen vraag bij v
oorzi�er 

CET-m
d  

Ontvangst a
dvies van 

voorzi�er C
ET-m

d 

Afstemming 

vraagregisseurs 

Terugkoppelin
g advies aan 

vraagstelle
r 

Generiek proces 
vraagregie 

CET W
erkwijze 

Ontvangst v
raag en 

afstemmen m
et v

raagstelle
r 

 Figuur 2. Processtappen vraagregie Rijk richting CET-md

4.1 Ontstaan vraag bij de vraagsteller
Gedurende een (dreigende) crisis of incident ontstaan er een kennisinhoudelijke vragen bij meerdere 
bevoegde vraagstellers. De vraagsteller is verantwoordelijk voor het indienen van de kennisinhoudelijke 
vraag bij de vraagregisseur. De inhoud van de vragen die richting het CET-md worden gestuurd is divers, 
maar kent als onderscheidend principe dat de vragen van technische aard zijn en/of zijn gericht op feitelijke 
omstandigheden en risico’s. Adviesvragen aan het CET-md zijn: 
• het opvragen van een (geïntegreerd) beeld van gemeten of gemodelleerde waarden (meetgegevens);
• een risicobeoordeling op basis van deze gegevens of model;
• een verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van het risico;
• en de daarop geadviseerde maatregelen en handelingsperspectieven. 

Zowel de vraagsteller als de vraagregisseur draagt zorg voor een goede vraagarticulatie zodat de voorzitter 
CET-md een duidelijke adviesvraag ontvangt. Bij het indienen van de vraag wordt door de vraagsteller 
aangegeven:
• de vraagstelling: een heldere vraagformulering (o.a. niet suggestief, eenduidig, zonder dubbele ontkenning).
• de adviesbehoefte6: de vraagsteller geeft aan waarvoor het advies nodig is. Gaat het hierbij om beeldvorming, 

oordeelsvorming of besluitvorming. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om voorzorgsmaatregelen of 
(dreigend) gevaar voor burgers.

• de prioritering van vragen bij meerdere vragen. 
• de gewenste noodzakelijke levertermijn (op basis van type urgentie) De vraagregisseur en de voorzitter 

CET-md bespreken de haalbare leveringstermijn bij het indienen van de vragen.

4.2 Activering vraagregisseur 
De activering van de vraagregisseur Rijk vindt plaats binnen het IAO of het ICCB en wordt gecommuniceerd 
met het Nationaal Crisiscentrum (NCC), andere geactiveerde vraagregisseurs en potentiële vraagstellers. 

Activering van het CET-md gaat altijd in overleg met de voorzitter van het CET-md. Wanneer het CET-md nog 
niet geactiveerd is verzoekt de vraagregisseur Rijk aan de voorzitter CET-md om het CET-md te activeren. 

De voorzitter CET-md kan bij het vervullen van zijn of haar taken vaststellen dat er meerdere vraagregisseurs 
geactiveerd zijn en informeert de eventueel andere geactiveerde vraagregisseurs hierover.

6 Dit protocol zal worden doorontwikkeld i.s.m. het CET-md o.b.v. de uitkomsten van het project ‘ontwikkeling advieshulpmiddelen’.
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4.3 Ontvangst vraag en afstemming met vraagsteller 
In geval van een geactiveerde vraagregie Rijk dient de vraagsteller  de kennisinhoudelijke vraag in bij de 
vraagregisseur Rijk. De vraagsteller en de vraagregisseur dragen beide zorg voor een adequate vraagarticulatie. 
De vraagregisseur Rijk en de vraagsteller bespreken de vragen en de verwachtingen van de vraagstellers en 
de gewenste oplevertermijn van het advies.

De vraagregisseur Rijk prioriteert de verschillende ontvangen vragen van vraagstellers (dit wordt afgestemd 
met de voorzitter CET-md). De vraagregisseur houdt hierbij rekening met; 
• Prioritering aangegeven door vraagsteller(s) en in afstemming met andere vraagregisseurs (indien actief);
• Soortgelijke vragen worden geclusterd aangeboden en besproken met de voorzitter CET-md;
• Tijd-tempo (acute behoefte aan advies);
• Type vraag (risicobeoordeling, ten behoeve van beeldvorming, handelingsperspectief)7;
• De vraagregisseur faciliteert, wanneer nodig, expert-to-expert contact tussen vraagsteller en het CET-md 

met de voorzitter CET-md.

4.4 Afstemming met vraagregisseurs indienen vraag
Ten behoeve van effectieve vraagregie tijdens een (dreigende) crisis en/of incident stemt iedere vraagregisseur 
af met de andere geactiveerde vraagregisseurs (zijnde de vraagregisseur veiligheidsregio en/of de vraagregisseur 
drinkwaterbedrijven) richting het CET-md. Afstemming tussen geactiveerde vraagregisseurs kan te allen tijde 
worden geïnitieerd. Voor de afstemming tussen de vraagregisseurs is er een standaard telefoonprocedure.
• De geactiveerde vraagregisseurs stemmen waar mogelijk gezamenlijk de prioritering van de vragen voor 

het CET-md af.
• Bij overeenstemmende vragen kunnen de geactiveerde vraagregisseurs, in overleg met de voorzitter 

CET-md, samen besluiten een adviesaanvraag gezamenlijk in te dienen bij de voorzitter CET-md, evenals, 
de adviezen hierop gezamenlijk te ontvangen.

• De vraagregisseurs kunnen er tevens voor kiezen een specifieke vraagregisseurs voor een specifiek 
onderwerp het single-point-of-contact voor het CET-md te laten zijn.8  

4.5 Indienen vraag bij voorzitter CET-md
De vraagregisseur Rijk dient de vragen in bij de voorzitter CET-md. Iedere adviesaanvraag wordt schriftelijke 
ingediend, of wordt na mondelinge indiening schriftelijk bevestigd. Adviezen worden tevens schriftelijk 
opgeleverd door het CET-md.

De vraagregisseur Rijk en voorzitter CET-md:
• bespreken gezamenlijk de behoefte van de vraagsteller en de prioriteiten.
• stellen gezamenlijk de leveringstermijn van het advies vast. Daarbij kan tevens gevraagd worden om een 

tussentijds voorzorgsadvies te bieden in afwachting van definitieve resultaten.
• bespreken of er meer vraagregisseurs (te verwachten) zijn.
De voorzitter CET-md belegt vervolgens de vragen bij de kennisinstituten van het CET-md.9 

7 Dit protocol zal worden doorontwikkeld i.s.m. het CET-md o.b.v. de uitkomsten van het CET-md project ‘Ontwikkeling Advieshulpmiddelen’.
8 Bijv. vragen met betrekking tot de kwaliteit van kraanwater worden via de vraagregisseur drinkwaterbedrijven voorgelegd aan het CET-md.
9 De interne werkwijze van het CET-md wordt toegelicht in het Handboek Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater.
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4.6 Ontvangst advies van voorzitter CET-md
De voorzitter CET-md contacteert de vraagregisseur Rijk wanneer een kennisinhoudelijk advies geformuleerd 
is en licht dit indien mogelijk mondeling toe. Het advies wordt door het CET-md standaard schriftelijk 
aangeleverd aan de vraagregisseur Rijk.

De vraagregisseur gaat na of het opgeleverde advies voldoet aan de vastgestelde adviesbehoefte en  
verwachtingen van de vraagsteller(s). Voldoet het advies (nog) niet aan de adviesbehoefte dan wordt met de 
voorzitter CET-md afgestemd op welke wijze tegemoet te komen aan de adviesbehoefte.

Ontvangers van het CET-md advies dienen te acteren binnen eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
De vraagregisseur deelt het van de voorzitter CET-md ontvangen advies met de vraagstellers. Het is niet aan 
de voorzitter CET-md om adviezen te delen met anderen dan de betreffende vraagregisseur(s). Het is aan de 
vraagsteller zelf om de aangeleverde adviezen al dan niet te delen met derden.

4.7 Afstemming vraagregisseurs ontvangen advies
Eventuele afstemming tussen de geactiveerde vraagregisseurs bij ontvangst van het CET-md advies is 
afhankelijk van het type crisis en/of incident en de gemaakte afspraken tussen de geactiveerde vraag- 
regisseurs (zie 4.4).

4.8 Terugkoppeling advies aan vraagsteller
De vraagregisseur Rijk koppelt het CET-md advies terug aan de vraagsteller. De adviezen zijn expliciet 
bestemd voor de geadresseerde vraagsteller. Het is aan de vraagsteller om te bepalen of en wanneer 
adviezen beschikbaar komen voor derden. De inhoud van het advies wordt door de vraagsteller verder 
verwerkt, gewogen en al dan niet toegepast ten behoeve van (voorbereiding op) besluitvorming, het treffen 
van maatregelen, het formuleren van handelingsperspectief en/of crisiscommunicatie. De vraagstellers 
dragen zorg voor de beleidstechnische, strategische en tactische verrijking van de adviezen.

4.9 Deactiveren CET-md 
De voorzitter CET-md besluit in overleg met de vraagregisseur(s) tot het deactiveren van het CET-md, 
bijvoorbeeld als er geen verdere integrale advisering nodig is. Deactiveren van het CET-md wordt door de 
vraagregisseur Rijk, richting het CET-md, gemeld aan vraagstellers en het NCC.
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Figuur 3. Stroomschema vraagregie Rijk richting CET-md
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5.  Klankbordgroep Vraagregie 
Rijk

De Klankbordgroep Vraagregie Rijk biedt waar nodig ondersteuning bij de implementatie en versterken van 
vraagregie op nationaal niveau. De klankbordgroep richt zich hiervoor specifiek op het faciliteren van de 
randvoorwaarden voor vraagregie op nationaal niveau. 

Binnen de klankbordgroep wordt onder andere
• opleiden, trainen en oefenen afgestemd. De rol van vraagregisseur vergt specifieke kennis en competenties. 

Vraagregisseurs dienen adequaat te zijn voorbereid op hun rol middels opleidingen en training. Doel van het 
opleiden, trainen en oefenen van vraagregisseurs evenals vraagstellers is de functionarissen goed voor te 
bereiden op een daadwerkelijk incident en/of crisis. Iedere respectievelijke organisatie is verantwoordelijk 
voor het adequaat voorbereiden van haar functionarissen. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij 
OTO plannen en activiteiten tussen de verschillende organisaties (o.a. Nationale Academie Crisisbeheersing 
(NAC)).

• evaluaties en lessons learned gedeeld: Inzet van de vraagregisseur wordt na afloop van incidenten en/of crises 
evenals oefeningen geëvalueerd om verdere doorontwikkeling te faciliteren. De respectievelijke organisaties 
zijn verantwoordelijk voor de evaluaties. Inzichten worden onder andere gebruikt voor het doorontwikkelen 
van protocollen en procedures.

• organisatorische aspecten besproken, waaronder het aanwijzen van ruimtes, aanvragen van e-mailadressen en 
telefoonnummers, updaten van (crisis)handboeken, opstellen van contact- en telefoonlijsten en aanwijzen 
crisisfunctionarissen en piketdiensten.

De klankbordgroep komt eenmaal per half jaar samen. Aan de klankbordgroep nemen naast de departementale 
vertegenwoordigers op nationaal niveau tevens vertegenwoordigers van vraagregie regionaal, vraagregie 
drinkwaterbedrijven en het CET-md deel. De klankbordgroep geeft vorm aan de samenwerking tussen de 
verschillende vraagregisseurs richting het CET-md. De klankbordgroep geeft daarnaast invulling aan de 
onderlinge samenwerking tussen vraagregisseurs Rijk van andere CET’s. 
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Bijlage
Deze leidraad is de uitkomst van fase twee van het project harmonisatie kennis- en adviesstructuur  
uitgevoerd door de interdepartementale werkgroep harmonisatie kennis- en adviesstructuur.  
Verschillende documenten liggen ten grondslag aan dit document:
• Eenheid in Verscheidenheid, Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking, 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Veiligheidsberaad, maart 2013
• Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016
• Handleiding harmonisatie kennis- en adviesstructuur, generiek model vraagregisseur nationaal en 

voorzitter crisis expert team, januari 2015
• Handboek Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater (CET-md)
• Advies bestuurlijke werkgroep bovenregionale samenwerking, NCTV, Veiligheidsberaad, juni 2012
• Voortgangsbrief Nationale Veiligheid, 9 april 2015
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