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1 Waarom toegangscontrole in gerechtsgebouwen?  

Een gerechtsgebouw is een overheidsgebouw waarin verschillende functies 

verenigd zijn. Enerzijds is het een kantoorgebouw waarin leden van de 

rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en andere diensten hun werkplek 

hebben, anderzijds is het een gerechtsgebouw waar rechtszittingen worden 

gehouden. De bestemming tot plaats voor rechtszittingen brengt een zekere 

mate van openbaarheid met zich mee. Het rechtsbeginsel van openbaarheid 

van rechtspraak ligt vast in internationale verdragen en in de grondwet.  

1.1 Openbaarheid gerechtsgebouw  

De mate van openbaarheid van het gerechtsgebouw betekent dat personen in 

principe aanspraak kunnen maken op toegang tot het gebouw als zij een 

rechtszitting willen bijwonen. Zij maken dan namelijk gebruik van het 

gerechtsgebouw overeenkomstig zijn bestemming. Eventuele beperkingen op 

de toegang mogen niet zo ver gaan dat dit karakter van openbaarheid 

wezenlijk wordt aangetast. De rechter die de zitting leidt, kan echter 

beperkingen stellen aan de openbaarheid en daarmee aan de toegang tot 

(delen van) het gebouw.  

In deze minimumnorm zijn (huis)regels opgesteld met als doel:  

 de toegang tot rechtszittingen te kunnen garanderen voor degenen die 

daar gebruik van willen maken;  

 inhoud te geven aan de zorg voor de orde en veiligheid.  

1.2 Bevoegdheden gerechtsbestuur en rechter  

Het gerechtsbestuur, als beheerder van de gerechtsgebouwen, is belast met 

de goede gang van zaken in de gerechtsgebouwen, waaronder de orde en de 

veiligheid. Het gerechtsbestuur heeft het recht anderen al of niet toe te laten 

of te laten verwijderen en is bevoegd zijn toestemming te laten afhangen van 

voorwaarden.  

De rechter die de zitting leidt, is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop 

van de zitting. De rechter kan maatregelen (laten) treffen zodat de zitting 

zonder verstoring plaatsvindt.  

 

2 Compartimentering van het gebouw  

Toegang tot een gebouw en de ruimten daarbinnen wordt (waar nodig) 

verkregen volgens het sluisprincipe: er zijn dan dubbele deuren waarbij er 

slechts één tegelijk open kan.  

Het gerechtsgebouw is verdeeld in drie compartimenten of zones met elk een 

specifiek beveiligingsregime:  

 publiekszone (zone 1),  

 standaardwerkgebied (zone 2),  
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 bijzonder werkgebied (zone 3).  

In het hierna geplaatste figuur is de compartimentering van de gebouwen 

grafisch weergegeven.  

 

Figuur 1: Compartimentering van het gerechtsgebouw  
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2.1 Publiekszone (zone 1)  

De publiekszone bestaat uit die delen van het gebouw waarin het publiek is 

toegelaten en het publiek zich min of meer vrij kan bewegen. Dit gebied 

bestaat grofweg uit: de centrale hal, de zittingszalen en de toegangswegen 

daartoe. Het terrein rond het gebouw inclusief de aangrenzende openbare 

ruimten, zoals openbare fietsenstallingen en openbare parkeergarages, 

vormen het openbare gebied.  

2.2 Standaardwerkgebied (zone 2)  

Het standaardwerkgebied is het gedeelte van het gerechtsgebouw waar de 

reguliere bedrijfsprocessen plaatsvinden. De toegang tot dit gebied is 

voorbehouden aan een selecte groep personen.  

2.3 Bijzonder werkgebied (zone 3)  

Het bijzondere werkgebied is het gedeelte van het beveiligde gebied waar 

vitale bedrijfsprocessen plaatsvinden. De toegang tot het bijzondere 

werkgebied is voorbehouden aan speciaal daartoe geautoriseerde personen. 

Voor het bijzondere werkgebied zijn drie beveiligingscategorieën 

onderscheiden:  

 Categorie 3 omvat onder andere het ophoudruimtegebied, de meldkamer, 

IT-ruimtes en technische ruimtes. De politie is verantwoordelijk voor het 

toegangsbeleid tot het ophoudruimtegebied.  

 Categorie 2 bestaat uit extra beveiligde objecten, waarbij aanvullende 

maatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld een kluis, specifieke afsluitbare 

ruimte, gecontroleerde toegang en detectie.  

 Categorie 1, het hoogste beveiligingsniveau, vereist maatwerk en zal 

maar op zeer beperkte schaal voorkomen.  

 

3 Toegang tot het gebouw  

Niet voor iedereen is het gerechtsgebouw op dezelfde wijze toegankelijk. De 

maatregelen rond de beveiliging vereisen dat er een onderscheid is tussen 

verschillende groepen personen.  

3.1 Vaste medewerkers  

Elke vaste medewerker van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie krijgt 

een Rijkspas, model P, uitgereikt. Deze pas dient om toegang tot die 

compartimenten te verkrijgen waartoe de houder is geautoriseerd.  

Voor het gebruik van de Rijkspas in het gerechtsgebouw bestaan de volgende 

regels:  

 Als een medewerker de toegangspas kwijtraakt, stelt hij onmiddellijk de 

locatiebeveiligingscoördinator (LBC) of de beveiligingsdienst daarvan in 
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kennis, eerst mondeling en daarna schriftelijk. De medewerker vermeldt 

daarbij hoe en waar hij zijn pas is kwijtgeraakt.  

 Als een medewerker bij het betreden van het gerechtsgebouw de 

toegangspas niet kan tonen, maakt de beveiliging hiervan een 

aantekening in een register. De medewerker krijgt dan (na identificatie) 

een tijdelijke pas uitgereikt, en levert die aan het einde van de werktijd 

weer in bij de beveiliging.  

 Het gerechtsbestuur kan een verplichting opleggen de pas in het 

gerechtsgebouw zichtbaar te dragen. Deze verplichting is op de 

desbetreffende locaties aangegeven.  

De leidinggevende is er verantwoordelijk voor dat de toegangsautorisaties van 

alle medewerkers op orde zijn. Dat betekent dat de leidinggevende controleert 

of:  

 een medewerker niet meer dan de noodzakelijke autorisaties toegekend 

heeft gekregen, volgens het principe van ‘least privilege’: zo weinig 

mogelijk autorisaties om de functie uit te kunnen oefenen;  

 autorisaties en toegangspassen bij schorsing of bij uitdiensttreding 

gedeactiveerd en ingenomen worden.  

3.2 Tijdelijke medewerkers  

Medewerkers met een tijdelijk dienstverband, die geautoriseerd zijn voor 

onbegeleide toegang tot beveiligde compartimenten, krijgen de volgende 

Rijkspas uitgereikt:  

 bij een dienstverband van maximaal zes maanden: model T;  

 bij een dienstverband langer dan zes maanden: model P.  

Voor tijdelijke medewerkers gelden ook de regels die hierboven voor vaste 

medewerkers staan beschreven. Leidinggevenden van tijdelijke medewerkers 

hebben dezelfde verantwoordelijkheden over autorisaties en toegangspassen 

als leidinggevenden van vaste medewerkers.  

3.3 Ingehuurd personeel  

Als dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, kan 

ingehuurd personeel van derden een Rijkspas model E uitgereikt krijgen, 

eventueel voorzien van autorisaties waarmee deze personeelsleden zich vrij 

kunnen bewegen in het beveiligde gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

onderhoudstechnici, parketpolitie, personeel van het schoonmaakbedrijf, 

uitzendkrachten en stagiaires. In het bijzondere werkgebied worden 

personeelsleden van derden echter altijd begeleid door een vaste 

medewerker, een tijdelijke medewerker of de beveiliging.  

Het lokale gerecht stelt aan de categorie personeel van derden voorwaarden 

aan het verlenen van toegang en de verstrekking van een toegangspas, 

waaronder het tekenen van een geheimhoudingsverklaring en het overleggen 

van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).  
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3.4 Bezoekers  

Bezoekers melden zich bij de portier bij de hoofd(publieks)ingang. Zij worden 

toegelaten nadat is vastgesteld dat sprake is van een geldig verblijfsdoel. 

Bezoekers moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.  

De toegang van bezoekers tot de verschillende compartimenten is als volgt 

geregeld:  

• Procespartijen, direct bij deze procespartijen betrokkenen en 

belangstellenden hebben alleen toegang tot het publieke gebied.  

• Bezoekers die toegang krijgen tot het standaardwerkgebied worden 

geregistreerd. Zij worden toegelaten als een medewerker in het bezit van 

een Rijkspas ze begeleidt. Deze bezoekers krijgen een bezoekerspas 

model B van de Rijkspas uitgereikt die zij zichtbaar moeten dragen.  

3.5 Personeel van derden en leveranciers  

Personeel van derden, zoals onderhoudsmonteurs, wordt tevoren aangemeld 

door de ontvangende medewerker. Toegang tot het extra beveiligde gebied 

wordt verleend na legitimatie met een geldig legitimatiebewijs en nadat is 

vastgesteld dat de vereiste screening heeft plaatsgevonden. Leveranties 

vinden plaats via de goedereningang. Leveranciers worden in het extra 

beveiligde gebied voortdurend begeleid door een medewerker van het 

betrokken Rechtspraakonderdeel. Personeel van derden en leveranciers 

krijgen van de medewerkers beveiliging een speciale pas die zichtbaar wordt 

gedragen in het extra beveiligde gebied.  

3.6 Pers  

Personen die zich beroepsmatig met journalistiek bezighouden, kunnen 

gebruikmaken van de persfaciliteiten in het gerechtsgebouw. Zij legitimeren 

zich dan eerst en maken aannemelijk dat zij zich beroepsmatig met 

journalistiek bezighouden. Dat kan bijvoorbeeld door een geldige perskaart te 

tonen.  

De dienstverlening aan de pers is beschreven in een Persrichtlijn.  

 

4 Veiligheidscontroles  

In de ontvangsthal van het gerechtsgebouw vinden veiligheidscontroles 

plaats. Ook op andere momenten kan tot een veiligheidscontrole besloten 

worden. De veiligheidscontroles hebben de volgende doelen:  

• waarborgen dat de rechtsgang ongestoord verloopt;  

• voorkomen dat een gehechte ontsnapt;  

• waarborgen dat de gezondheid en veiligheid van alle personen die zich in 

het gerechtsgebouw bevinden, verzekerd zijn;  

• voorkomen dat niet-geautoriseerden het standaardwerkgebied of 

bijzonder werkgebied betreden;  
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• voorkomen dat personen zonder geldig verblijfsdoel het gebouw betreden;  

• voorkomen dat ongewenste middelen en goederen het gebouw 

binnengebracht worden, bijvoorbeeld voorwerpen die voor bedreiging 

geschikt zijn;  

• voorkomen dat op onrechtmatige wijze documenten en goederen worden 

meegenomen.  

In het gerechtsgebouw is de Wet verbod gezichtsbedekkende kleding van 

toepassing. Het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij 

alleen de ogen zichtbaar zijn is niet toegestaan.  

Er geldt een uitzondering op het verbod indien het dragen van deze kleding 

noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam, bijvoorbeeld in verband met 

de gezondheid of de veiligheid. Daarnaast is het dragen van 

gezichtsbedekkende kleding wel toegestaan als dit noodzakelijk is in verband 

met eisen die aan de uitoefening van een beroep worden gesteld.  

De politie / BB&V is wettelijk bevoegd controles uit te voeren aan de kleding 

en de meegenomen bagage (tassen, koffers, dozen, enzovoort). De 

beveiliging mag dergelijke controles uitvoeren als de betrokkene toestemming 

geeft. Personen die weigeren mee te werken aan de veiligheidscontroles, 

worden verhinderd het gebouw te betreden. Hun wordt de verdere toegang 

ontzegd en zij worden zo nodig uit het gebouw verwijderd. Procespartijen die 

niet willen meewerken aan de veiligheidscontrole krijgen in principe geen 

toegang tot het gerechtsgebouw. De beveiliging meldt dit voorval direct aan 

een gerechtsbode die vervolgens de behandelend rechter informeert.  

4.1 Vrijstelling van de controles  

Uitsluitend personen die beroepsmatig in het gerechtsgebouw aanwezig zijn, 

kunnen vrijgesteld zijn van veiligheidscontroles. Deze personen moeten hun 

legitimatiebewijs ongevraagd tonen. Overigens kan de BVC besluiten dat de 

vrijstelling niet van toepassing is, als hij vindt dat daartoe aanleiding bestaat. 

Daarnaast kan de BVC incidenteel bepaalde personen vrijstellen van controle 

(denk aan een bezoek van de burgemeester of van andere 

hoogwaardigheidsbekleders).  

Van de veiligheidscontroles zijn vrijgesteld:  

• medewerkers van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie op vertoon 

van een geldige Rijkspas;  

• ambtenaren die politietaken vervullen, op vertoon van een geldig 

organisatie legitimatiebewijs;  

• advocaten, op vertoon van een geldige NOvA-pas;  

• deurwaarders, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs dat de minister 

van Veiligheid en Justitie (of diens rechtsvoorganger) heeft afgegeven;  

• tolken die ingeschreven staan in het register Beëdigde tolken en vertalers, 

op vertoon van een geldige beroepspas;  
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• bewindvoerders die ingeschreven staan in het register Bewindvoerders 

WSNP, op vertoon van een geldige beroepspas;  

• vaste procesvertegenwoordigers van de verschillende ministeries die in 

het bezit zijn van een geldige Rijkspas en die het gerechtsgebouw in de 

hoedanigheid van procesvertegenwoordiger bezoeken;  

• overige bezoekers die door het tonen van een schriftelijk 

implanteringsbewijs kunnen aantonen dat bij hen een defibrillator (IACD) 

of een andere voor elektromagnetisme gevoelige lichaamsprothese is 

geïmplanteerd. Deze personen mogen om medische redenen niet door de 

scanstraat en ze mogen zeker niet gescand worden door een elektronische 

aftaster. Deze bezoekers moeten dus handmatig gecontroleerd worden.  

4.2 Aard van de controles  

Het beveiligingspersoneel voert de veiligheidscontroles uit volgens instructie 

van de verantwoordelijke functionaris voor beveiliging. Het personeel krijgt 

hierbij eventueel bijstand van de politie. De bevoegdheid van personen om 

het gerechtsgebouw, het standaardwerkgebied en het bijzonder werkgebied te 

betreden, wordt met behulp van een geautomatiseerd 

toegangscontrolesysteem gecontroleerd.  

Voor het beveiligingspersoneel, dat controles uitvoert, geldt een 

geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor alle gegevens die als zodanig zijn 

aangegeven, maar ook voor gegevens waarvan het beveiligingspersoneel 

slechts een vermoeden heeft dat ze vertrouwelijk zijn. De geheimhouding 

geldt niet als er een wettelijke verplichting of een noodzaak is tot 

bekendmaking (bij een leidinggevende of bij de BVC).  

4.3 Persoonscontrole  

De beveiliging is gerechtigd een onderzoek in te stellen naar:  

• de identiteit van personen die zich in het gebouw bevinden of het gebouw 

willen verlaten;  

• de inhoud van bagage, kleding en meegebrachte goederen als de 

betrokkene hier toestemming voor geeft. Dit onderzoek kan mede worden 

uitgevoerd met behulp van daartoe bestemde detectieapparatuur.  

Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van wapens, explosieven of 

andere voorwerpen en (vloei)stoffen die de veiligheid en gezondheid van 

personen kunnen bedreigen, die geschikt zijn om personen te bedreigen of die 

de veiligheid en de orde in het gebouw in gevaar kunnen brengen.  

Personen die het gerechtsgebouw betreden, zijn verplicht mee te werken aan 

deze controle door daartoe bevoegde personen. Als er (mogelijk) sprake is 

van een beveiligingsovertreding of -incident wordt de verantwoordelijke 

beveiliger ingeschakeld.  
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Het onderzoek aan de kleding geschiedt – zo mogelijk – buiten waarneming 

van andere bezoekers en publiek. Vrouwelijke bezoekers worden door 

vrouwelijk beveiligingspersoneel of een vrouwelijke politieambtenaar 

gefouilleerd. Mannen mogen hierbij niet behulpzaam zijn. Is geen vrouwelijk 

personeel aanwezig dan wordt de bezoeker gevraagd haar bezittingen ter 

controle aan te bieden aan het dienstdoende beveiligingspersoneel of de 

politieambtenaar.  

Als het vermoeden bestaat dat sprake is van het plegen van een strafbaar feit, 

wordt de politie ingeschakeld. Dit kan leiden tot het niet of niet tijdig 

verschijnen op de zitting.  

4.4 In bewaring nemen van voorwerpen  

Kleding en bagage worden, als de beveiliging daar aanleiding toe ziet, 

nauwkeurig onderzocht. Het beveiligingspersoneel kan bagage waarvan 

herkomst of eigendom niet is vastgesteld, uit het gerechtsgebouw 

verwijderen. Verder neemt de beveiliging alles in bewaring waarvan is 

aangegeven dat het niet het gerechtsgebouw mag worden binnengebracht. 

Een lijst met verboden goederen is opgenomen in bijlage 1.  

Voor goederen die in bewaring worden genomen geldt de volgende procedure:  

• De voorwerpen die in bewaring worden genomen, worden nauwkeurig 

beschreven op een formulier of in een verzegelde envelop gedaan.  

• De bezoeker krijgt een bewijs, waarmee hij de in bewaring gegeven 

goederen bij het verlaten van het gerechtsgebouw kan afhalen. De BVC 

kan aan het afhalen van in bewaring genomen goederen nadere 

voorwaarden stellen.  

• Als in bewaring genomen voorwerpen niet worden opgehaald, worden ze 

maximaal één jaar bewaard. Na deze periode wordt het gerechtsbestuur 

van rechtswege eigenaar van de niet opgehaalde goederen.  

Bagage waarvan de herkomst of eigendom niet is vastgesteld, kan uit het 

gerechtsgebouw worden verwijderd. Waar nodig wordt onderzoek gedaan op 

de aanwezigheid van wapens, explosieven of andere voorwerpen en stoffen, 

die de veiligheid en gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor de 

bedreiging van personen geschikt zijn dan wel de veiligheid of de orde in het 

gerechtsgebouw in gevaar kunnen brengen.  

Uit veiligheidsoverwegingen worden van onbekenden geen voorwerpen 

aangenomen. In voorkomende gevallen kan men worden verzocht om zich te 

legitimeren.  

Het gerechtsbestuur is slechts aansprakelijk voor de eventuele vermissing, 

beschadiging of diefstal van door de beveiliging in bewaring genomen 

voorwerpen.  
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4.5 Toezicht met camera’s  

In verband met de veiligheid en orde in het gerechtsgebouw wordt toezicht 

gehouden met behulp van camera’s. Bij alle toegangen en op verschillende 

locaties in en rond het gerechtsgebouw zijn camera’s opgesteld. Hiervan wordt 

bij de ingang van het gerechtsgebouw melding gemaakt. Vanuit een centraal 

punt oefent het beveiligingspersoneel en/of de parketpolitie controle uit. De 

registratie vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Als er vrees is voor verstoring van de orde of veiligheid 

(bijvoorbeeld bij risicozittingen) kan de rechter en/of het gerechtsbestuur het 

cameratoezicht laten verscherpen en/of uitbreiden. Zie de minimumnorm 

Cameratoezicht voor meer informatie.  

4.6 Extra maatregelen bij risicovolle zittingen  

De rechter of de BVC kan aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen bij 

risicovolle zittingen of als daartoe anderszins aanleiding bestaat. Die extra 

maatregelen kunnen bestaan uit:  

• extra toezicht;  

• stelselmatige uitvoering van onderzoek aan kleding en van (hand)bagage 

en/of inname van de (hand)bagage;  

• uitwijk naar een extra beveiligde zaal (zie de minimumnorm Uitwijk van 

risicovolle zittingen).  

Eventuele aanvullende maatregelen worden onder verantwoordelijkheid van 

de BVC vastgelegd in een instructie.  

 

5 Verbodsbepalingen  

Tot de huisregels in de gerechtsgebouwen horen een aantal 

verbodsbepalingen. Het gerechtsbestuur of het beveiligingspersoneel kan 

personen de toegang tot en het verblijf in het gebouw ontzeggen als zij 

vaststellen of verwachten dat deze personen zich niet aan de 

verbodsbepalingen houden (zie ook de best practice Toegangsontzegging 

gerechtsgebouw). De toegang tot het gerechtsgebouw wordt in dat geval 

ontzegd voor een bepaalde periode of totdat er nadere voorwaarden gesteld 

zijn aan het verlenen van toegang. Indien nodig kan de politie worden 

ingeschakeld, aangifte worden gedaan en eventuele schade op de veroorzaker 

worden verhaald.  

In het gehele gerechtsgebouw geldt een rookverbod. Er zijn geen rookruimtes.  

5.1 Verboden zaken  

In dit gerechtsgebouw is het niet toegestaan:  
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• wapens en als wapen te gebruiken voorwerpen voorhanden te hebben of 

te dragen, tenzij de BVC expliciet toestemming verleent. Dit geldt niet 

voor personen die rechtens toegekende geweldsmiddelen dragen 1;  

• explosieven, verdoving opwekkende middelen (alcohol, drugs) of andere 

voorwerpen, vloeistoffen of gassen bij zich te dragen die de veiligheid en 

gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor de bedreiging van 

personen geschikt zijn of de veiligheid en de orde in het pand in gevaar 

kunnen brengen;  

• met behulp van enige apparatuur beeld- of geluidsopnamen te maken 

zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van het gerechtsbestuur of van 

degene die verantwoordelijk is voor de handhaving van de orde tijdens 

zittingen. Hoe om te gaan met registraties voor televisie, radio, 

schrijvende pers en andere media staat beschreven in de Persrichtlijn;  

• (huis)dieren mee te nemen. Deze regel geldt niet voor gehandicapten die 

voor hun functioneren van hun huisdier afhankelijk zijn;  

• in zittingszalen en op de publieke tribune te eten en te drinken. Een 

uitzondering hierop is het ter zitting aan de aanwezige personen / partijen 

namens het hof verstrekte bekertje water;  

• mobiele telefoons en andere telecommunicatieapparatuur ingeschakeld in 

de zittingzaal of op de publieke tribune mee te nemen. De apparatuur 

moet uitgeschakeld zijn, in vergaderstand of in vliegtuigmodus zijn gezet 

en mag hoe dan ook geen enkel geluid maken.  

Voorwerpen die hierboven opgesomd staan, kunnen bestemd zijn om als 

bewijsmiddel in een lopende procedure te dienen. In dat geval moet dit direct 

bij binnenkomst bij de beveiligingsmedewerkers worden gemeld. Daarop zal 

naar bevind van zaken worden gehandeld.  

Als bijlage 2 is een lijst opgenomen met wapens in de zin van de Wet wapens 

en munitie.  

5.2 Ongewenst gedrag  

Een aantal vormen van ongewenst gedrag worden in het gerechtsgebouw niet 

geaccepteerd. Het gaat om alle vormen van:  

• overlast gevend of aanstootgevend gedrag;  

• fysiek geweld, zoals schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, 

vastpakken, knijpen en aan de haren trekken;  

• verbaal geweld, zoals schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken;  

• intimidatie, zoals het bedreigen van een medewerker om iets gedaan te 

krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt;  

                                           
1 Niemand mag een zittingzaal of het cellengebied betreden als hij een vuurwapen bij zich draagt (ook 
geüniformeerde en gewapende opsporingsambtenaren niet) met uitzondering van de bevoegde medewerkers 
van de BB&V.  
Vuurwapen dragende opsporingsambtenaren die niet in uniform gekleed (en dus niet als zodanig herkenbaar) 
zijn mogen het vuurwapen ook niet meenemen het gebouw in; zij kunnen hun vuurwapen in de ter beschikking 
staande wapenkluisjes bij de hoofdentree opbergen.  
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• stalking, zoals achtervolgen, opwachten, lastigvallen en ander hinderlijk 

gedrag;  

• discriminatie naar geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of 

ras;  

• seksuele intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen maken of 

handtastelijk zijn;  

• vernieling, zoals met meubilair of voorwerpen gooien en zaken vernielen.  

5.3 Misbruik en oneigenlijk gebruik  

Het is niet toegestaan om:  

• misbruik te maken van voorzieningen in of rond het gerechtsgebouw of 

gebruik te maken van voorzieningen op een andere wijze dan waarvoor 

deze bestemd zijn;  

• zich waar dan ook in het gerechtsgebouw onnodig of langer dan nodig op 

te houden;  

• apparatuur of installaties of onderdelen daarvan in het gerechtsgebouw in 

werking te stellen, de werking daarvan te verminderen of te belemmeren 

of de bereikbaarheid daarvan te bemoeilijken;  

• zich zodanig te gedragen dat daardoor schade ontstaat of kan ontstaan 

aan eigendommen van het gerecht of eigendommen van derden.  

 

6 Calamiteiten  

Iedereen die zich in het gerechtsgebouw bevindt, moet onmiddellijk het 

gerechtsgebouw of een gedeelte van het gerechtsgebouw verlaten of dit 

ontruimen wanneer de BVC, leden van de Bedrijfshulpverlening (BHV), de 

politie of de beveiligingsbeambten daartoe opdracht geven. Zie voor meer 

informatie de minimumnorm Continuïteitsplan.  
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Bijlage 1 Goederen die verboden zijn in het gerechtsgebouw  

Het beveiligingspersoneel kan altijd besluiten een artikel om 

veiligheidsredenen te weigeren, ook als het hieronder niet genoemd is. 

Onderstaande lijst is dus niet uitputtend, maar slechts een richtlijn.  

a.  Geweren, vuur- en schietwapens  

Hieronder vallen voorwerpen waarmee een projectiel kan worden afgeschoten 

of letsel kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden 

gebruikt, zoals:  

• aanstekers in de vorm van een vuurwapen  

• BB-guns (ball bearing guns)  

• harpoenen en harpoengeweren  

• katapulten  

• kruisbogen  

• luchtpistolen, windbuksen en hagelgeweren  

• replica- en imitatievuurwapens  

• schok- of schrikapparaten bijvoorbeeld prikstokken voor vee en ballistisch 

geleide energiewapens (taser)  

• industriële schroef- en spijkerpistolen  

• seinpistolen  

• alle soorten speelgoedvuurwapens  

• startpistolen  

• slachtpistolen  

• alle vuurwapens (pistolen, revolvers, geweren, enzovoort)  

• onderdelen van vuurwapens  

b. Puntige/scherpe wapens en scherpe voorwerpen  

Dit zijn artikelen met punten of snijranden waarmee letsel kan worden 

toegebracht, zoals:  

• bijlen en hakmessen  

• gereedschap dat als steek- of snijwapen kan worden gebruikt, 

bijvoorbeeld beitels, boren en boorijzers, kartonmessen, stanleymessen, 

gereedschapsmessen, alle soorten zagen, schroevendraaiers, breekijzers, 

hamers, tangen, moer- en steeksleutels en soldeerlampen  

• harpoenen en speren  

• ijsbijlen en ijspriemen  

• ijsschaatsen  

• klimijzers  

• knipmessen en stiletto’s met een lemmet van iedere lengte  

• kurkentrekkers  

• machetes  

• messen, inclusief ceremoniemessen van metaal of ieder ander materiaal 

dat sterk genoeg is om als wapen te worden gebruikt  
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• nagelvijlen  

• pijlen en werppijlen  

• sabels, zwaarden en degenstokken  

• scalpels  

• scharen  

• scheermessen  

• ski- en wandel- of hikingstokken  

• werpsterren  

• zakmessen  

c. Stompe voorwerpen  

Hieronder vallen alle stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden 

toegebracht, zoals:  

• biljart-, snooker- en poolstokken  

• cricketbats  

• golfclubs  

• harde of buigzame knuppels en stokken, bijvoorbeeld gummiknuppels, 

ploertendoders en wapenstokken  

• hengels  

• honkbalknuppels en softbalknuppels  

• hockeysticks  

• kajak- en kanopeddels  

• lacrossesticks  

• skateboards  

• uitrusting voor vechtsporten, bijvoorbeeld boksbeugels, stokken, 

knuppels, vlegels, nunchucks, kubatons en kubasaunts  

d. Ontplofbare en ontvlambare stoffen  

Het gaat hier om alle ontplofbare of sterk brandbare stoffen die een gevaar 

(kunnen) vormen voor de gezondheid en/of veiligheid, zoals:  

• alcoholische dranken  

• andere dan veiligheidslucifers  

• gas en gasflessen, bijvoorbeeld butaan, propaan, acetyleen of zuurstof in 

grote hoeveelheden  

• granaten, alle soorten  

• mijnen en ander ontplofbaar militair materiaal  

• munitie  

• ontstekingsinrichtingen en lonten  

• ontvlambare vloeibare brandstof, bijvoorbeeld benzine, dieselolie, 

aanstekerbrandstof, alcohol en ethanol  

• replica’s of nagemaakt ontplofbaar materiaal of middelen  

• rookgranaten en -patronen  

• slaghoedjes  

• springstoffen en springtuigen  
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• terpentijn en verfverdunner  

• vuurwerk en seinvuur in alle vormen (met inbegrip van voetzoekers en 

klappertjes voor speelgoedpistolen)  

• verfspuitbussen  

e. Chemische en toxische stoffen  

Deze stoffen omvatten alle chemische of toxische stoffen die een gevaar 

(kunnen) vormen voor de gezondheid en/of veiligheid, zoals:  

• besmettelijk en biologisch gevaarlijk materiaal, bijvoorbeeld besmet 

bloed, bacteriën en virussen  

• brandblussers  

• corrosieve en bleekmiddelen, bijvoorbeeld kwik en chloor  

• gif  

• materiaal dat spontaan kan ontvlammen of ontbranden  

• radioactief materiaal, bijvoorbeeld medische en commerciële isotopen  

• uitschakelingstoffen in spuitbus, bijvoorbeeld mace, pepperspray en 

traangas  

• zuren en alkali’s, bijvoorbeeld ‘natte’ batterijen die kunnen lekken  
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Bijlage 2 Wapens in de zin van de Wet wapens en munitie  

Deze wet bevat regels voor het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, 

voorhanden hebben, dragen, enzovoort, van wapens en munitie. De wet 

dateert van 29 september 2011.  

Artikel 2  

1. Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig 

dit artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.  

Categorie I  

1. stiletto’s, valmessen en vlindermessen;  

2. andere opvouwbare messen, indien:  

a. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of  

b. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;  

3. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, 

ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;  

4. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een 

wapen;  

5. pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden 

afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke 

bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken;  

6. katapulten;  

7. andere door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen 

voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of 

die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging 

geschikt zijn.  

Categorie II  

1. vuurwapens die niet onder een van de andere categorieën vallen;  

2. vuurwapens, geschikt om automatisch te vuren;  

3. vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen niet 

of minder zichtbaar is dan wel dat de aanvalskracht wordt verhoogd;  

4. vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;  

5. voorwerpen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos 

kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met 

uitzondering van medische hulpmiddelen;  

6. voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met giftige, 

verstikkende, weerloos makende, traan verwekkende en soortgelijke 

stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen en van vuurwapens 

in de vorm van geweren, revolvers en pistolen, bestemd voor het 

afschieten van munitie met weerloos makende of traan verwekkende stof;  

7. voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of 

door middel van ontploffing, met uitzondering van explosieven voor civiel 
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gebruik indien met betrekking tot deze explosieven erkenning is verleend 

overeenkomstig de Wet explosieven voor civiel gebruik.  

Categorie III  

1. vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen voor zover zij 

niet vallen onder categorie II sub 2°, 3° of 6°;  

2. toestellen voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te 

schieten;  

3. werpmessen;  

4. alarm- en startpistolen en -revolvers, met uitzondering van alarm- en 

startpistolen die:  

a. geen loop of een kennelijk verkorte, geheel gevulde loop hebben;  

b. zodanig zijn ingericht dat zij uitsluitend knalpatronen van een kaliber 

niet groter dan 6 mm kunnen bevatten; en  

c. waarvan de ligplaats van de patronen en de gasuitlaat loodrecht staan 

op de loop of op de lengterichting van het wapen.  

Categorie IV  

1. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor 

zover zij niet vallen onder categorie I;  

2. degens, zwaarden, sabels en bajonetten;  

3. wapenstokken;  

4. lucht-, gas- en veerdrukwapens, behoudens zulke door de minister van 

Veiligheid en Justitie overeenkomstig categorie I, sub 7°, aangewezen 

voorwerpen die zodanig gelijken op een vuurwapen dat zij voor bedreiging 

of afdreiging geschikt zijn;  

5. kruisbogen en harpoenen;  

6. bij regeling van de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen 

voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk 

letsel toe te brengen;  

7. voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder 

zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij 

zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die 

niet onder een van de andere categorieën vallen.  
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2. Munitie in de zin van deze wet is, onderverdeeld in de volgende categorieën:  

Categorie I  

[Vervallen.]  

Categorie II  

1. munitie die uitsluitend geschikt voor vuurwapens van categorie II is;  

2. munitie die een giftige, verstikkende, weerloos makende, traan 

verwekkende of soortgelijke stof verspreidt, met uitzondering van munitie 

met weerloos makende of traan verwekkende stof, bestemd voor 

vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen;  

3. munitie voorzien van een projectiel waarmee een pantserplaat kan worden 

doorboord, munitie voorzien van een projectiel met brandsas of met een 

explosieve lading, alsmede de voor deze munitie bestemde projectielen;  

4. munitie voor geweren, revolvers en pistolen voorzien van expanderende 

projectielen, alsmede de voor deze munitie bestemde projectielen, 

behalve wanneer het voor de jacht of de schietsport bestemde munitie of 

projectielen betreft.  

Categorie III  

Alle overige munitie.  

3. Aanwijzingen door de minister van Veiligheid en Justitie, als bedoeld in het 

eerste lid, geschieden bij regeling.  

4.  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder categorie I, sub 7°, 

zijn geen wapens in de zin van deze wet voorwerpen die klaarblijkelijk zijn 

bestemd om als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet 

geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk 

letsel toe te brengen of om personen te bedreigen of af te dreigen.  
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