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Voorwoord
Allereerst willen wij onze coördinatoren Heinrich Winter en Marc Wever bedanken voor de
begeleiding bij ons onderzoek en het beantwoorden van al onze vragen. Daarnaast willen wij
José van der Veen en Margreet Smilde bedanken voor de trainingen. In deze trainingen hebben wij geleerd hoe we de samenwerking in onze groep optimaal konden houden. Daarnaast
waren het leuke ontmoetingen waardoor we meteen goed van start gingen. Ook willen wij
Claire de Jong, onze contactpersoon binnen de gemeente Leeuwarden, bedanken voor de hulp
bij het regelen van de interviews. Vervolgens willen wij Michiel Duchateau in het bijzonder
bedanken, voor het ons in de goede richting sturen omtrent het juridisch kader en ook het
gebruik van zijn persoonlijke netwerk. Ten slotte willen wij alle geïnterviewde belanghebbenden bedanken voor het vrijmaken van hun tijd.
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Samenvatting
Wij hebben onderzoek gedaan naar de vraag of de burgemeester de bezoekers van evenementen kan beschermen tegen digitale risico’s, en of hij dit ook moet doen. Om deze vraag te
beantwoorden hebben wij literatuuronderzoek gedaan, en gesprekken gehouden met verschillende actoren: evenementenorganisatoren, adviesbureaus, politie en gemeente. Op basis hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat de burgemeester geen specifieke bevoegdheden
heeft in de digitale wereld, en ook geen specifieke voorschriften zou moeten verbinden aan
de evenementenvergunning. Dit betekent niet dat er helemaal geen rol is weggelegd voor de
burgemeester.
Er bestaan verschillende risico’s voor de digitale veiligheid van evenementen. Wij onderscheiden er vijf: risico’s met betrekking tot de overdracht van gegevens, risico’s met betrekking tot bancaire transities, risico’s voor genetwerkte apparatuur, risico voor de communicatie en drones. Hoewel deze dreigingen op zichzelf heel vervelend zijn, kunnen deze wellicht
ook gevolgen hebben voor de bezoekers. Zo kan er paniek ontstaan. Snel kunnen handelen,
kennis van het publiek en goede communicatie met het publiek is daarom van cruciaal belang.
De burgemeester heeft geen specifieke bevoegdheden in de digitale wereld. Daarom zijn de
bevoegdheden beperkt tot het geven van bevelen. Voordat de burgemeester echter een bevel
mag geven, moet er een concrete dreiging zijn voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers. Daarnaast moet de burgemeester eerst kijken naar een minder zware ingrijp. Voordat
de burgemeester gebruik kan maken van deze bevoegdheid zal de aanval al hebben moeten
plaatsvinden, want eerder is er geen concrete dreiging. Voor het organiseren van een evenement is een vergunning vereist. Aan deze vergunning kunnen voorschriften worden verbonden. De burgemeester is daarbij aan bepaalde grenzen gebonden. Zo spelen het specialiteitsbeginsel en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol. Voorschriften omtrent de
digitale veiligheid zullen strekken ter bescherming van de veiligheid van bezoekers en openbare orde. Aan het specialiteitsbeginsel zal waarschijnlijk zijn voldaan, maar of het de evenredigheidstoets kan doorstaan is nog maar de vraag. Evenementorganisatoren kunnen door
voorschriften namelijk afhankelijk worden van derden. Daarnaast is maatwerk van belang,
het risico op een digitale aanval zal voor een kleine organisator minder groot zijn dan voor
een evenement waar honderden bezoekers op af komen. Door de specifieke kenmerken van
een evenement (tijdelijk en op locatie) zal de dader bewust een aanval plegen om schade toe
te brengen. Een groter evenement ligt dan meer voor de hand. Toch hangen er ook nadelige
gevolgen aan het verbinden van voorschriften. Hierdoor verdwijnt de flexibiliteit, voorschriften kunnen worden gezien als een minimumnorm en daders weten precies met welk beveiligingssysteem zij te maken hebben. Uit de interviews met de evenementenorganisatoren bleek
verder dat er geen behoefte is aan voorschriften. De politie ziet echter wel een rol weggelegd
voor de burgemeester. De burgemeester is immers eindverantwoordelijke. Beide partijen komen tot een goede middenweg: digitale risico’s als scenario opnemen in het draaiboek. Wij
komen daarom tot de conclusie dat de burgemeester geen voorschriften moet verbinden aan
de verguning. De burgemeester moet organisatoren wel verplichten om digitale risico’s als
een van de scenario’s uit te werken in het draaiboek.
Wel is er behoefte aan richtlijnen omtrent de omgang met vertrouwelijke informatie. Dit zien
wij ook als digitaal risico. Als de vertrouwelijke informatie namelijk op een onbeveiligde
computer staat, kan deze via hacking worden verkregen. Mensen zijn de zwakste schakels in
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de bescherming tegen cyberdreigingen. Als zij op een vreemd linkje klikken, kan de computer besmet raken met een virus. Dit kan ook gebeuren binnen de gemeente, en binnen het bedrijf van de organisator. Ook in het verzenden van vertrouwelijke informatie heen en weer zit
een veiligheidsrisico. Vertrouwelijke informatie kan bijvoorbeeld worden onderschept. Ook
hier zien wij een rol voor de gemeente in weggelegd.
Een evenement zal nooit helemaal veilig worden. Er blijft altijd een restrisico bestaan, en er
moet gewaakt worden voor ‘schijnveiligheid’. Helaas leven wij in een tijd waar we deze risico’s op de koop toe moeten nemen. Door digitale dreigingen als scenario op te nemen in het
draaiboek hopen wij wel dat de schade beperkt blijft. Door van tevoren na te denken over
potentiële dreigingen, kan snel actie ondernomen worden als zo’n dreiging een aanval wordt.
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1.

Inleiding

“Want hoe belachelijk het ook mag klinken: het is niet ondenkbaar dat we op korte termijn te
maken krijgen met digitale aanvallen vanuit gehackte koelkasten, verlichtingssystemen en
beveiligingscamera's.”1
Dit is een uitspraak uit 2017 van kamerlid Hijink (SP) tijdens het debat over de wereldwijde
ransomware-aanval op vitale ICT-infrastructuur. De uitspraak illustreert hoeveel er mogelijk
is door technische ontwikkelingen.2 Onze samenleving is sterk gedigitaliseerd. In 2015 was
driekwart van de Nederlanders actief op sociale media, 77% van de bevolking maakte gebruik van internetbankieren en 10,1 miljoen mensen winkelden online.3 Hier blijft het echter
niet bij. Het Internet of Things is in ontwikkeling. Dit betekent dat steeds meer apparaten
worden aangesloten op het internet. Apparaten als koelkasten, wasmachines en koffiezetapparaten zijn straks gelinkt aan een netwerk, en kunnen hierdoor op afstand worden bestuurd.
Ook kan de koelkast straks de gebruiker herinneren dat bijvoorbeeld de groente bijna op is.4
Door deze digitalisering van de samenleving verplaatst ook de criminaliteit zich naar het digitale domein.
Cybercrime, cybercriminaliteit, computercriminaliteit. In de literatuur worden tal van
synoniemen en termen gebruikt om delicten te beschrijven die gebruik maken van informatietechnologie (IT) of dit als doel hebben. Binnen de cybercrime worden twee soorten criminaliteit onderscheiden. Het eerste type wordt aangeduid met de term ‘cybercrime in enge zin’. Bij
dit soort criminaliteit is IT zowel middel als doelwit. Het tweede type wordt ‘cybercrime in
ruime zin’ genoemd, oftewel gedigitaliseerde criminaliteit. Bij dit type cybercrime worden
traditionele misdrijven, zoals diefstal, oplichting en fraude, gepleegd via IT.5
Ook bij evenementen wordt veel gebruik gemaakt van digitale apparatuur die is aangesloten
op het internet. Hierdoor kennen ook evenementen allerlei veiligheidsrisico’s. Niet alleen de
fysieke dreiging speelt een rol, maar ook de digitale dreiging. Aangezien uit de wet blijkt dat
de burgemeester belast is met het toezicht op evenementen, is het de vraag of de gemeente
Leeuwarden ook iets met de digitale veiligheid van evenementen moet doen. Daarbij gaat het
met name om de taak van de burgemeester. Daarom luidt onze onderzoeksvraag als volgt:
Kan de burgemeester de bezoekers van evenementen beschermen tegen digitale risico’s, en
moet hij dit ook doen?
Voor de beschrijving van evenementen gebruiken wij de definitie uit de algemene plaatselijke
verordening van de gemeente Leeuwarden (hierna: APV Leeuwarden 2018). Artikel 2.25
APV Leeuwarden 2018 omschrijft evenementen als ‘elke voor publiek, al dan niet met enige
beperkingen, toegankelijke verrichting van vermaak’. Onder evenement wordt mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een optocht en een feest of wedstrijd op of
aan de weg. Uitgezonderd van het evenementenbegrip zijn onder andere theatervoorstellingen, voetbalwedstrijden en betogingen.6 In ons onderzoek richten wij ons op de evenementen
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waarvoor een vergunning vereist is. Dit zijn over het algemeen de grotere evenementen met
veel bezoekers. Wij vermoeden dat de impact van een digitale dreiging bij zo’n evenement
groter is.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden hebben wij literatuuronderzoek gedaan, en verschillende actoren benaderd voor een interview. Wij wilden graag het probleem van alle kanten belichten: vanuit de gemeente, vanuit de politie en vanuit de organisator. Helaas was de
non-respons een probleem. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat digitale
veiligheid van evenementen niet op de prioriteitenlijst staat van de organisator. Door de nonrespons hebben wij slechts een beperkte groep personen gesproken. Echter, alle belanghebbenden, afgezien van de betrokken derden, zijn in deze groep vertegenwoordigd: de gemeente, grotere evenementorganisatoren, kleinere evenementorganisatoren, de politie en een adviesbureau. Voor de resultaten uit de interviews verwijzen wij naar hoofdstuk zes.
Voordat we een antwoord op onze onderzoeksvraag kunnen geven, bespreken wij, in hoofdstuk twee, eerst de betrokken actoren bij de digitale veiligheid van evenementen. Daarna
wordt, in hoofdstuk drie, gekeken naar digitale risico’s voor een evenement en welke invloed
een digitaal risico kan hebben op een mensenmassa. Vervolgens komt, in hoofdstuk vier, het
juridische kader aan de orde. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorschriften die aan een
evenementenvergunning kunnen worden gesteld en bespreken wij artikel 174 Gemeentewet.
Hierna passen wij, in hoofdstuk vijf, het juridisch kader toe op twee scenario’s. Ook bespreken wij aan de hand van een discussie de resultaten uit de interviews. We kijken vooral naar
de bewustwording van de belanghebbende omtrent de mogelijke risico’s en hun mening over
onze onderzoeksvraag. Ten slotte geven wij een antwoord op onze onderzoeksvraag.
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2.

Betrokken actoren

In ons onderzoek kijken wij naar drie relevante actoren: de slachtoffers van cybercriminaliteit, de daders en de vergunningverlener. Wie zien wij als slachtoffer: de organisator of de
bezoeker, en wanneer maakt iemand meer kans om slachtoffer te worden? Daarnaast vragen
wij ons af wie cyberdelicten plegen. Ten slotte kijken wij naar de vergunningverlener. Wat is
zijn rol?

2.1

Slachtoffers

Wij zien de evenementorganisatoren als slachtoffer van de digitale dreiging, en niet de bezoekers. Het merendeel van de ondernemers neemt maatregelen om zich te beschermen tegen
cybercrime, zoals virusscanners of Wi-Fi-netwerkbeveiliging. Desondanks is 28,5% van het
Nederlandse midden- en kleinbedrijf en 27,9% van de eenmansbedrijven slachtoffer geworden van malware, internetfraude, phishing en hacken.7
Mensen worden beschouwd als de zwakste schakel in de bescherming tegen cyberdreigingen.
Personen die meer online zijn, bijlagen openen uit onbekende bronnen, klikken op pop-ups,
internetbankieren, online aankopen doen en niet beschikken over up-to-date antivirussoftware
worden eerder slachtoffer van cybercrime.8 Het is dus van cruciaal belang dat mensen zich
online veilig gedragen door voorzichtig te zijn bij het delen van informatie, het vermijden van
potentieel gevaarlijke websites, het gebruik van wachtwoorden en het up-to-date houden van
besturingssystemen en andere software. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat mensen cybersecurity als iets belangrijks zien, komt dat niet overeen met hun gedrag.9
Het is dus belangrijk te kijken hoe gebruikers gemotiveerd kunnen worden om beschermende
maatregelen te nemen. Uit onderzoek blijkt dat het bewust maken van gebruikers slechts een
beperkt effect heeft op gebruikers.10 Gebleken is dat de meeste mensen pas de neiging hebben
om aandacht te besteden aan waarschuwingen of andere berichten wanneer deze als persoonlijk relevant worden bevonden.11

2.2

Daders

Uit onderzoek blijkt dat cybercriminelen dezelfde kenmerken hebben als traditionele delinquenten. De meeste cybercriminelen zijn jonge mannen.12 Er wordt echter ook gesuggereerd
dat traditionele en cybercrime-delinquenten verschillen in etniciteit en dat cybercrimedelinquenten mogelijk nog jonger zijn.13 Volgens Dietrich e. a. zijn daders van cybercrime
vaak hoger opgeleid dan daders van traditionele misdrijven.14 Uit andere bronnen blijkt dat
daders wellicht lager opgeleid zijn, aangezien gemakkelijk tools kunnen worden aangeschaft
op het internet.15
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Lage zelfcontrole hangt samen met het plegen van cybercrime, zo blijkt uit onderzoek.16 Dit
is vreemd, omdat technische delicten veel kennis, geduld en planning vragen. Dit zou wijzen
op een hoge mate van zelfbeheersing.17 Aangezien een evenement niet het doorsnee slachtoffer is, verwachten wij dat de dader die een groot evenement aanvalt, veel investeert in de
planning van zijn activiteiten, beschikt over veel ervaring en kennis en anders dan traditionele
criminelen beschikt over veel zelfbeheersing. Een evenement is immers tijdelijk, en daardoor
is voor een aanval kennis nodig van de infrastructuur van het evenement. Wij gaan ervan uit
dat het aanvallen van een evenement iets ingewikkelder is dan het aanschaffen van een simpele tool op het internet.

2.3

De vergunningverlener

Artikel 2:25 APV Leeuwarden 2018 verbiedt het om een evenement te organiseren zonder
vergunning. Hoewel in de daaropvolgende artikelen wel uitzonderingen worden gemaakt, zal
het voor grotere evenementen altijd nodig zijn om een vergunning aan te vragen. Voor de
precieze regels over wanneer er een evenementenvergunning is vereist, verwijzen wij naar de
website van de gemeente Leeuwarden18 en de APV Leeuwarden 2018. Voor andere evenementen is een kennisgeving dat het evenement gaat plaatsvinden voldoende. Wanneer een
evenementenorganisatie een vergunning aanvraagt, moet deze bij de aanvraag onder andere
een draaiboek inleveren. Hierin moet de organisatie informatie geven over bijvoorbeeld het
evenemententerrein, het publiek, bereikbaarheid, communicatie, geluid, verlichting en openbare orde en veiligheid.19
De burgemeester wordt aangewezen als de verlener van evenementenvergunningen. Aan een
evenementenvergunning kan hij op basis van artikel 1:4 APV Leeuwarden 2018 voorschriften verbinden. Bij het onderzoek naar de vergunningverlening maakt de burgemeester een
risicoanalyse. Hij kijkt hierbij onder meer naar de aard van het evenement, de locatie, het
aantal en het soort bezoekers.20 Aan de hand hiervan beoordeelt de burgemeester of een vergunning wordt verleend, of dat er nog extra informatie nodig is. Bij de verleningsprocedure
kan de burgemeester advies vragen aan bijvoorbeeld de politie. De burgemeester is degene
die de uiteindelijke beslissing neemt over de vergunningverlening, omdat hij het beste in staat
is om alle betrokken belangen tegen elkaar af te wegen.

2.4

Conclusie

Er zijn drie betrokken actoren als het gaat om de digitale veiligheid van evenementen: de
evenementenorganisatie, de dader en de vergunningverlener. Medewerkers van de evenementenorganisatie zullen de zwakke schakel zijn in de bescherming tegen cyberaanvallen. Het is
hun verantwoordelijkheid om de systemen up-to-date te houden, niet op vreemde linkjes in emails te klikken en te zorgen voor goede wachtwoorden. Uit onderzoek blijkt dat hoewel
mensen cybersecurity als iets belangrijks zien dit niet leidt tot een verandering van gedrag.
Pas als cybersecurity als een persoonlijk relevant probleem wordt ervaren, zullen gebruikers
gemotiveerd raken om hun gedrag aan te passen. Over de daders van cybercrime zijn er veel
tegenstrijdige resultaten bekend. Aangezien een evenement niet het doorsnee slachtoffer is,
verwachten wij dat de dader veel zal investeren in de planning, beschikt over ervaring en
kennis en beschikt over zelfbeheersing. De dader zal dus bewust het evenement schade willen
16
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toebrengen. Ook voor de vergunningverlener is een rol weggelegd. Hij is immers degene die
toestemming geeft voor het evenement, en beoordeelt of het evenement niet in strijd in met
de openbare orde en veiligheid. Daarom zou ook de vergunningverlener een rol kunnen spelen in het beschermen van bezoekers tegen digitale dreigingen.
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3.

De risico’s

Met de ontwikkeling van de technologie ontstaan er ook nieuwe risico’s. Hoe afhankelijker
de samenleving wordt van functionerende informatietechnologie en veilige informatieinfrastructuren, des te belangrijker de IT-beveiliging is voor de burgers.21 Ook evenementen
kunnen het slachtoffer worden van een digitale aanval. Echter, evenementen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met andere risico’s dan de gewone burger. Daarom is het interessant om te onderzoeken welke risico’s betrekking hebben op evenementen, en welk effect
deze kunnen hebben op de bezoekers.

3.1

Risico’s

Op grond van de literatuur22 en de interviews onderscheiden wij verschillende categorieën
risico’s voor de cybersafety, namelijk: risico’s met betrekking tot de overdracht van gegevens, risico’s met betrekking tot bancaire transities, risico’s voor genetwerkte apparatuur,
risico voor de communicatie en drones.
Het eerste type risico dat we kunnen onderscheiden zijn de risico’s die een bedreiging vormen voor de overdracht van gegevens. Door de groei van internet-gerelateerde technologie
verzamelen bedrijven ook persoonlijke gegevens op het internet. Sinds 1 januari 2016 kennen
wij in Nederland een meldplicht voor datalekken. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens
(hierna: AP) gaat het bij een datalek om ‘toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging of
vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze
organisatie’. Onder een datalek valt dus zowel het lekken van gegevens, als de onrechtmatige
verwerking van gegevens, en het verlies van persoonsgegevens. Bij de AP zijn in het jaar
2017 10.000 datalekken gemeld. Dit is een toename van 70% ten opzichte van het vorige jaar.
Hoewel dit niet meteen betekent dat het aantal datalekken ook daadwerkelijk is toegenomen,
baart het, volgens Aleid Wolfsen, voorzitter AP, wel zorgen dat de beveiliging vaak nog niet
op orde is.23 De meeste datalekken worden gemeld door organisaties uit de sectoren openbaar
bestuur, financiële dienstverlening en zorg en welzijn. Het type datalekken dat het meest
plaatsvindt is het versturen van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger, slechts 6%
vindt plaats door middel van hacking, malware of phishing.24
Met gegevens bedoelen we niet alleen de privacygevoelige informatie, maar ook de vertrouwelijke gegevens. Uit de interviews bleek dat de meeste gemeenten geen richtlijn hebben
voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Zo laten organisatoren mappen met vertrouwelijke gegevens gewoon in de auto liggen, en worden ze opgeslagen op onbeveiligde computers. Dit maakt het mogelijk voor hackers om veiligheidsplannen omtrent de infrastructuur
in handen te krijgen.
Ten tweede kunnen er risico’s ontstaan voor bancaire transities tijdens evenementen. Evenementen zijn niet altijd gratis, en als ze wel gratis zijn, kunnen er apparaten zijn voor het omwisselen van geld in muntjes. Deze machines worden vaak gehuurd van een derde partij.
Daarom hebben evenementorganisatoren weinig invloed op de beveiliging van dit soort machines. Het is dus aan de derde om ervoor te zorgen dat de beveiliging voldoende op orde is.
21
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Het is bijvoorbeeld mogelijk om deze apparaten aan te vallen door middel van een DDoS
aanval.
Een Denial-of-Service-aanval (DoS) is een poging om een netwerk onbereikbaar te maken
voor de gebruikers. Er zijn verschillende soorten DoS aanvallen. Het netwerk wordt belaagd
met communicatie verzoeken, zoveel dat het netwerk niet kan reageren op legitiem verkeer of
zo traag reageert dat deze in wezen onbruikbaar wordt. Wanneer meerdere systemen de
bandbreedte of middelen van een doelsysteem overspoelen, wordt de aanval gedistribueerde
Denial-of-Service (DDoS) genoemd. Vaak is het doel om de netwerkverbinding te verstoren,
maar in sommige gevallen zijn ook andere diensten, zoals het Domain Name System (DNS),
het doelwit. Ook banken worden continu getroffen door DDoS aanvallen. Hierdoor werken
internet- en mobielbankieren, iDeal-betalingen en de website niet of heel traag. Systemen
liggen urenlang plat.25
Ten derde is er een risico voor alle op een netwerk aangesloten apparatuur. Denk aan evenementen met ledschermen, lichtinstallaties, geluidsinstallaties, maar ook evenementen met
vuurwerkshows. Grote vuurwerkshows maken bij het afsteken namelijk ook gebruik van
computers. Naarmate de fysieke wereld meer digitaal wordt, zal criminaliteit ook in cyberspace de kop opsteken. De hoofdfenomenen zijn ransomware, DDoS en Botnets, spam en
phising.26 Ongeveer een jaar geleden raakten er binnen één dag meer dan 230.000 computers
in meer dan 150 landen geïnfecteerd met het WannaCry-virus. Het WannaCry-virus is een
vorm van ransomware: het blokkeert de computer en gijzelt bestanden.27 Eén van de slachtoffers was de Deutsche Bahn. Een zogenaamde cryptoware viel het gebied van DB Netz AG
aan. Dit leidde tot systeemstoringen op verschillende gebieden en de schermen in het openbaar vervoer functioneerden niet meer. De Deutsche Bahn werd geïnfecteerd met het virus
door het klikken op een link in een e-mail aan medewerkers. In maart 2017 bracht Microsoft
een software patch uit die de verspreiding van de malware voorkomt.28
Ten vierde kunnen er risico’s aanwezig zijn voor de communicatienetwerken. Tijdens evenementen communiceren de organisatie en beveiligingsmedewerkers via portofoons met elkaar. Uit de interviews bleek ook dat bij grote evenementen een tijdelijke infrastructuur aanleggen. Eén van de geïnterviewde merkte op dat overbelasting van het 4G-netwerk mogelijk
is, maar dat leidt enkel tot ontevreden publiek wat niet goed is voor de reputatie. Daarnaast is
de meest essentiële communicatie niet afhankelijk van het internet. De politie is het hier echter niet mee eens. Defensie heeft bijvoorbeeld apparatuur waarmee de gehele communicatie
plat kan worden gelegd, en ‘als zij die apparatuur hebben, dan kunnen anderen die ook hebben’.
Ten vijfde noemen we kort drones. Uit de interviews kwam naar voren dat het voorkomt dat
vreemde drones boven het evenemententerrein vliegen. Dit zorgt voor onrust bij organisatoren, omdat zij niet weten wat de drone precies doet. Het kan echter ook in een panieksituatie
ervoor zorgen dat de onrust nog erger wordt. Daarnaast kunnen drones worden gebruikt om
protest vlaggen aan te hangen, en er kunnen zelfs - in extreme gevallen - explosieven aan
drones worden bevestigd.29
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3.2

Gross psychology

De risico’s die zich in de digitale wereld afspelen hebben niet direct invloed op het publiek.
Er kan echter wel paniek ontstaan. Op evenementen komen grote groepen mensen af, en zij
beïnvloeden elkaar wederzijds. “Massale paniek”, “maatschappelijke onrust” en “hulpeloosheid” zijn rampscenario’s die in mensenmassa’s kunnen voorkomen. Wanneer de menigte
niet kan ontsnappen aan een dreiging, ontstaat massale paniek.30 Van maatschappelijke onrust
wordt gesproken wanneer dreigingen en rampen het ergste in de mens naar boven halen.31 Bij
hulpeloosheid zijn mensen te verbijsterd en passief om voor zichzelf te zorgen.32
Drury, Novelli en Stott hebben onderzocht of mensen die betrokken zijn bij de openbare veiligheid en noodsituaties geloven in de drie bovengenoemde scenario’s. Uit enquêtes bleek dat
de meeste politieagenten het eens waren met de meeste elementen van de massale paniek,
zoals dat de dreiging door het publiek groter wordt gemaakt dan deze daadwerkelijk is, en dat
de emoties van de rationele gedachten winnen. Dat rampen tot egoïsme kunnen leiden, verwierp de politie echter. Met de vraag of er ook maatschappelijke onrust kan ontstaan in de
menigte, was de politie het eens noch oneens. Ondanks het feit dat massapaniek wordt geassocieerd met psychologisch kwetsbaar en irrationeel publiek, waren de ondervraagden het
erover eens dat mensen in panieksituaties in een menigte welwillend zijn om mee te werken,
zich heldhaftig gedragen en kennis gebruiken bij het evacueren. Dit wordt ook ondersteund
door twee studies die aantonen dat de veiligheid van mensenmassa’s bij een dreigende gebeurtenis kan worden verbeterd door een shared social identification met de menigte. Dit kan
worden bewerkstelligd door een toename van het vertrouwen in en de verwachting van steun
voor de mensenmassa. Drury en Winter hebben daarnaast betoogd dat, door de aanwezigheid
van een shared social identification, de menigte onderling samenwerkt en coördineert in een
(dreigende) panieksituatie in plaats van dat iedere persoon individueel in paniek raakt.33 Onderzoek wijst ook uit dat de inhoud en het niveau van de sociale identiteit bepaalt of mensen
tijdens de specifieke gebeurtenis meewerkend, onverschillig of conflict zoekend zullen reageren. De Social Identity Theory legt uit hoe iemand zijn identiteit tot stand komt. Volgens de
Social Identity Theory hebben mensen een aantal sociale identiteiten die overeenstemmen
met ons lidmaatschap in verschillende sociale groepen zoals nationaliteit, supporter van voetbalclubs, religie, enzovoort.34 De sociale identiteit heeft vervolgens invloed op de groepsprocessen, zoals invloed en cohesie, maar ook op cognitieve processen zoals vooroordelen, zelfperceptie en stereotypering.35 De benadering van Sociale Identity Theory benadrukt daarom
de rol van sociale identiteiten in nood- en ontsnappingsgedrag in een menigte.
Voor de gemeente Leeuwarden kan het daarom allereerst nuttig zijn om te weten wat de sociale identiteit is van de bezoekers van het evenement. Als men de identiteit kent, kunnen de
normen (sociale regels) van de menigte beter worden begrepen en met hen worden samengewerkt in plaats van tegen hen. Vervolgens zou de sociale identiteit van de menigte moeten
worden gefaciliteerd. Mensen in een menigte ondersteunen elkaar op allerlei manieren, varierend van de kleinste beleefdheid tot het helpen van iemand die slachtoffer is geworden van
diefstal. Men vertrouwt op de wederzijdse steun, zowel voor de veiligheid als voor de sfeer
binnen het publiek. Sommige acties van de organisator kunnen ervoor zorgen dat de neuzen
van de menigte en de organisator dezelfde kant op komen te staan of juist beide een andere
30
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kant op wijzen. Let er ook op dat acties kunnen zorgen voor verdeeldheid binnen de menigte.
Ten slotte is communicatie vereist. Goede communicatie voorziet mensen niet alleen van
informatie (faciliteiten, locaties, correcte uitgangen bij calamiteiten), het kan ook de relatie
tussen de organisator en de menigte versterken. 36

3.3

Conclusie

In dit hoofdstuk hebben wij verschillende risico’s onderscheiden voor de digitale veiligheid
van evenementen: risico’s met betrekking tot de overdracht van gegevens, risico’s met betrekking tot bancaire transities, risico’s voor genetwerkte apparatuur, risico voor de communicatie en drones. Er bestaan verschillende digitale aanvallen. Een netwerk kan worden gegijzeld door ransomware. Muntjesautomaten of communicatienetwerken kunnen worden aangevallen door DDoS aanvallen. Organisatoren kunnen te maken krijgen met spam en phising en
vertrouwelijke informatie kan worden gehackt. Al deze aanvallen zijn heel vervelend voor de
organisatoren, maar hebben niet direct betrekking op de veiligheid van de bezoekers. Deze
aanvallen kunnen echter wel zorgen voor een ontevreden publiek. Ook kan er paniek en onrust ontstaan. Naar panieksituaties in publiek is door meerdere onderzoekers onderzoek gedaan. Er zijn ook studies gedaan naar hoe de veiligheid van mensenmassa’s bij een dreigende
gebeurtenis kan worden verbeterd: door shared social identification. Als dit aanwezig is, zal
de menigte, in plaats van in paniek raken, samenwerken. Of iemand in paniek raakt hangt ook
samen met zijn persoonlijke kenmerken. De sociale identiteit van een persoon heeft invloed
op groepsprocessen. Hoe iemand zijn identiteit tot stand komt wordt vervolgens uitgelegd
door de Social Identity Theory, omdat de sociale identiteit van een persoon invloed heeft op
groepsprocessen. Wij raden de gemeente Leeuwarden en organisatoren van evenementen
daarom aan om de sociale identiteit van de bezoekers van een evenement te achterhalen, deze
sociale identiteit te faciliteren en goed te communiceren met de bezoekers.
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4.

Het juridische kader

In Nederland heeft de politie het gezag over de politie en brandweer. Daarnaast is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester speelt dus een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid. De Nederlandse lokale overheid is de laatste jaren uitgegroeid tot een centraal figuur in veiligheid en veiligheidsbeleid.37
Door de ontwikkeling van technologie zijn er allerlei nieuwe dreigingen gecreëerd voor de
veiligheid. Deze dreigingen kunnen ook betrekking hebben op evenementen. Dit zijn immers
plaatsen waar grote groepen mensen zich verzamelen, en hierdoor kunnen het aantrekkelijke
doelwitten zijn. De veiligheid van de bezoekers kan in het geding komen. Heeft de burgemeester ook bevoegdheden om deze risico’s te minimaliseren? Voor evenementen is een vergunning vereist, daarom kijken wij of de burgemeester bevoegdheden heeft omtrent het stellen van voorschriften aan de vergunning. Wij zullen bespreken wat een evenement is, hoe de
vergunning wordt aangevraagd en aan welke regels de verbonden voorschriften moeten voldoen. Ook gaan wij op zoek naar andere relevante bevoegdheden van de burgemeester.

4.1

Evenementen

Met openbare samenkomsten in artikel 174 Gemeentewet worden in beginsel de voor eenieder toegankelijke bijeenkomsten bedoeld. Voorbeelden zijn kermissen, festivals en braderieen. Besloten bijeenkomsten vallen er dus niet onder. Ook wanneer er voor de toegang een
entreebewijs nodig is of er een maximum is voor het aantal bezoekers, is er nog steeds sprake
van een openbare samenkomst. Dit zolang de toegang openstaat voor een open groep mensen.38
Artikel 2:25 APV Leeuwarden 2018 vereist een vergunning voor het organiseren van een
evenement. Zoals eerder vermeld, is een vergunning echter niet altijd vereist. Dit hangt af van
een aantal factoren: het aantal bezoekers, de plaats van het evenement en de tijdsspanne. Zo
is bijvoorbeeld geen vergunning vereist voor een evenement dat zich binnen, op een openbare
plaats, met niet meer als 300 bezoekers en met een tijdspanne van niet meer dan één dag afspeelt. Voor de grote evenementen is wel een vergunning vereist. Daarom is het interessant
om te onderzoeken of de burgemeester via de vergunning preventief maatregelen kan nemen
voor de bescherming van het publiek.
4.1.1 Aanvragen van de vergunning
Sinds 2012 kent de Veiligheidsregio Friesland een classificatie van evenementen. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen kennisgevingsevenementen, A-evenementen, B-evenementen en
C-evenementen. Voor de laatste drie zijn vergunningen nodig. Voor de eerste is een kennisgeving voldoende. In welke categorie een evenement valt is afhankelijk van de risicoscan. De
B- en C-evenementen zijn de risico-evenementen. De aanwezigheid van risico’s is aannemelijk respectievelijk waarschijnlijk.39 Als de vergunningsaanvraag binnenkomt bij de gemeente, vraagt zij specialisten en hulpverleningsdiensten om advies. Bij dit soort evenementen
wordt ook vaak de politie om advies gevraagd. Organisatoren zijn verplicht om bij het aanvragen van een vergunning een draaiboek aan te leveren. In dit draaiboek moeten ze - in het
kader van openbare orde en veiligheid - verschillende scenario’s omschrijven, en op welke
manier de ontruiming plaatsvindt. Als de politie om advies wordt gevraagd, gaan zij de draai37
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boeken door, kijken ze naar de risico’s en of alles wel goed omschreven is. Het advies kan
ertoe leiden dat voorschriften aan de vergunning worden verbonden.40
4.1.2 Voorschriften
Op basis van artikel 174 Gemeentewet en artikel 1:4 APV Leeuwarden 2018 kan de burgemeester aan een evenementenvergunning voorschriften en beperkingen verbinden. Wanneer
de burgemeester geen voorschriften en beperkingen stelt aan de evenementenvergunning die
passen bij de risico’s van het evenement, wordt de beheersing van de risico’s en de zorg voor
de openbare veiligheid tijdens het evenement geheel overgelaten aan de organisator. Het verlenen van een evenementenvergunning is dus een proces waarbij kritisch naar de veiligheid
wordt gekeken, aangezien de gemeente moet zorgen voor de openbare veiligheid.41 Door
middel van een evenementenvergunning kan de burgemeester de organisator in de goede
richting sturen. De organisator is namelijk wel verantwoordelijk voor het evenement, maar de
burgemeester blijft altijd de eindverantwoordelijke.
Om vast te stellen welke voorschriften en beperkingen er aan een evenementenvergunning
kunnen worden gesteld, moet de burgemeester rekening houden met het formele zorgvuldigheidsbeginsel uit artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hieruit vloeit voort dat de
burgemeester zich een concreet beeld moet vormen van wat er tijdens het evenement gaat
gebeuren en een adequate risico-inschatting daarvoor moet maken.42 De burgemeester kan
dus niet volstaan met een open geformuleerd voorschrift dat zegt dat de evenementenorganisatie voldoende maatregelen moet treffen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.43
De burgemeester zal maatwerk moeten verrichten.
Op 7 december 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad (ABRvS) een uitspraak gewezen met de bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften aan evenementenvergunningen als onderwerp.44 In casu ging het om een vergunningverlening van de gemeente Amsterdam voor het organiseren van vlooienmarkten. Aan deze vergunning heeft de burgemeester het volgende voorschrift verbonden: “U maakt met het GVB pontverkeer een afspraak over de inzet van een extra pont (IJ-veer 50 serie capaciteit 240 personen) op beide
dagen van 10.00 tot 18.00 uur”. Dit voorschrift heeft financiële gevolgen voor de IJ-Hallen:
het extra ingezet pontverkeer wordt in rekening gebracht. De vraag die centraal stond is of de
burgemeester bevoegd was om dit voorschrift aan de vergunning te verbinden. Volgens de
aanvrager ontbrak een oorzakelijk verband. De ABRvS oordeelt dat de burgemeester enkel
bevoegd is om ‘voorschriften op te nemen die strekken ter bescherming van de belangen die
in het geding komen als gevolg van het evenement’.
Volgens annotator Van Alphen is deze uitspraak van belang voor gemeenten omdat het gaat
over het verbinden van voorschriften aan evenementenvergunningen. In de APV Amsterdam
2008 is het vergunningstelsel voor evenementen opgenomen in het hoofdstuk ‘Orde en Veiligheid’. Volgens Van Alphen is daarom de orde en veiligheid het motief voor het vergunningstelsel. Dit heeft gevolgen voor de werking van het vergunningenstelsel en de toepassing
daarvan. Hij verwijst daarbij naar het specialiteitsbeginsel van artikel 3.3 Awb. Bij de bestuurlijke afweging omtrent het verlenen van de vergunning mogen slechts de belangen die
40
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een directe relatie hebben met het motief worden betrokken. Verbindt het bestuursorgaan
voorschriften aan de vergunning, dan moeten ook deze voorschriften in het belang van het
motief zijn.
Hoewel het vergunningstelsel in de APV Amsterdam 2008 is opgenomen in het hoofdstuk
‘Orde en Veiligheid’, is Van Alphen van mening dat ook bij plaatsing in een ander hoofdstuk
van de APV het causale verband aanwezig moet zijn. Het causaal verband is volgens Van
Alphen echter niet van doorslaggevende betekenis. Belangrijker is de omstandigheid dat de
vergunninghouder nu kosten moet dragen, terwijl deze kosten voor rekening van de gemeente
horen te komen. Voor het stellen van een financiële verplichting aan de vergunninghouder is
een absolute noodzaak nodig. Een dergelijke noodzaak kan bijvoorbeeld het causaal verband
zijn. Is die noodzaak er niet, dan kan volgens Van Alphen op basis van de APV het voorschrift niet aan de vergunning worden verbonden. Deze noodzaak moet ook nog eens in het
belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast is dit voorschrift ook nog eens aan
een derde verbonden, waardoor de IJ-Hallen van de derde afhankelijk wordt. Ook dit noemt
Van Alphen een reden waarom het voorschrift niet aan de vergunning mag worden verbonden.
Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen
1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of
de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.
2 Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.
Als de verlening van een vergunning een vrije beslissing is van het beschikkend orgaan, dan
is in beginsel de bevoegdheid aanwezig om voorschriften aan de vergunning te binden. In de
APV Leeuwarden 2018 is de bepaling over voorschriften opgenomen in het algemene hoofdstuk. De reikwijdte van de bevoegdheid voor het verbinden van voorschriften in artikel 1:4
APV Leeuwarden is wel beperkt. Voorschriften kunnen alleen strekken tot ‘bescherming van
het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist’. Voorschriften zijn pas gerechtvaardigd wanneer ze stroken met het doel van de vergunning.45
Zowel de verlening van een vergunning als het verbinden van voorschriften aan de vergunning moet voldoen aan een aantal criteria die ervoor zorgen dat de bevoegde instanties hun
beoordelingsbevoegdheid niet op willekeurige wijze uitoefenen, ex art. 10 Dienstenrichtlijn.
De criteria zijn: niet-discriminatoir; gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen
belang; evenredig met die reden van algemeen belang; duidelijk en ondubbelzinnig; objectief;
vooraf openbaar bekendgemaakt; transparant en toegankelijk.46 Deze criteria zijn gebaseerd
op de dienstenrichtlijn, dit betekent dat er sprake moet zijn van een dienst. Het verkopen van
goederen is geen dienst. Een evenement is waarschijnlijk wel een dienst, omdat er vermaak
wordt geboden door bijvoorbeeld muzikale optredens. Eten en drinken dat op een evenement
wordt verkocht, zijn daarentegen goederen en vallen dus niet onder de dienstenrichtlijn.
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Voor de toelaatbaarheid van de voorschriften die worden gesteld aan een evenementenvergunning gelden een aantal voorwaarden:47
a. De voorschriften mogen niet in strijd zijn met enige wettelijke regeling;
b. De voorschriften moeten redelijkerwijs nodig zijn in verband met het voorkomen van
aantasting van de openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid, zie de artikelen 1:4 en 1:8;
c. De voorschriften mogen niet in strijd komen met enig beginsel van behoorlijk bestuur.
Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat de voorschriften duidelijk en niet voor meerderlei uitleg
vatbaar mogen zijn. Als een voorschrift voor ‘meerderlei uitleg vatbaar’ is, dan is het besluit
in strijd met de rechtszekerheid.48

4.2

De burgemeester en zijn bevoegdheden

Wij verwachten dat de burgemeester geen speciale bevoegdheden heeft in de onlinewereld.
De bevoegdheden van de burgemeester zijn namelijk geografisch begrensd, en dreigingen in
de onlinewereld gaan die grenzen voorbij. De openbare orde-bevoegdheid uit artikel 172
Gemeentewet wordt bijvoorbeeld door de Hoge Raad gedefinieerd als ‘de normale gang van
zaken in of aan de betreffende openbare ruimte’ worden verstaan. Voor de uitleg van het begrip ‘normaal’ zijn de specifieke omstandigheden van het geval mede van belang.49 De burgemeester heeft in de onlinewereld dus niet meer bevoegdheden dan de normale burger. Op
een sociale media platform, zoals YouTube, kan bijvoorbeeld iedereen melding doen van een
beledigende of strafbare video. Het platform zal deze video vervolgens op basis van een notice-and-takedown-procedure verwijderen. Als de dreiging zich echter een daadwerkelijke
aanval wordt en gevolgen heeft voor de fysieke wereld, zal de burgemeester wel actie kunnen
ondernemen.
4.2.1

Artikel 174 eerste lid Gemeentewet

Artikel 174 Gemeentewet
1 De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.
Artikel 174 Gemeentewet geeft de burgemeester een specifieke bevoegdheid met betrekking
tot toezicht op evenementen. Dit artikel is een verlengde van de openbare orde-bevoegdheid,
ex artikel 172 Gemeentewet. De wetgever wilde zeker stellen dat de burgemeester bij evenementen een ruimere taak heeft dan de enkele handhaving van de openbare orde. Bij evenementen gaat het namelijk ook om de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de
burger in incidentele gevallen en op bepaalde plaatsen.50 Ondanks de ruimere bevoegdheid,
zal de burgemeester op grond van artikel 174 Gemeentewet geen speciale bevoegdheden
hebben in de onlinewereld. Uit de literatuur blijkt dat artikel 174 Gemeentewet helemaal geen
verruiming oplevert ten opzichte van artikel 172 Gemeentewet.51 Dit betekent echter niet dat
de burgemeester helemaal geen bevoegdheden heeft wanneer er digitale bedreigingen zijn bij
47
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evenementen. Digitale aanvallen op evenementen kunnen namelijk ook invloed hebben op de
fysieke wereld. Zo kunnen mensen in paniek raken doordat lampen niet meer werken of er
andere afbeeldingen op de schermen worden getoond.
Bezoekers van evenementen gaan ervan uit dat zij niet in aanraking komen met gevaar wanneer ze zich verantwoordelijk gedragen. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid mogen
inwoners van Nederland ook verwachten dat zij zijn beschermd tegen gevaren waartegen zij
zich niet zelf kunnen wapenen. Het is aan de organisator van het evenement om te zorgen
voor die bescherming. Er wordt van de organisator verwacht dat hij de risico’s die met het
evenement samenhangen in beeld brengt en daarvoor passende maatregelen treft. In de tweede plaats moet de overheid erop toezien dat de manier waarop de organisator de risico’s beheerst de openbare veiligheid in voldoende mate waarborgt. In artikel 174 Gemeentewet
wordt deze taak van de overheid aan de burgemeester toegekend.52 De burgemeester krijgt
daarbij hulp van de politie. Door middel van een evenementenvergunning kan de burgemeester de organisator in de goede richting sturen. De organisator is dan wel primair verantwoordelijk voor het evenement, de burgemeester blijft altijd eindverantwoordelijke.
Artikel 174 Gemeentewet vormt de grondslag voor het verlenen van een evenementenvergunning door de burgemeester. Daarnaast kan de burgemeester op basis van het tweede lid
met het oog op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid bevelen geven. Zo’n bevel kan geen last onder bestuursdwang of een bestraffende bestuurlijke sanctie in de zin van
de Awb inhouden.53 Als de gemeenteraad verordeningen heeft gemaakt met betrekking tot
het toezicht zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, is de burgemeester ook belast met de
uitvoering van die verordeningen.
4.2.2

Artikel 174 tweede lid Gemeentewet

Artikel 174 Gemeentewet
2 De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid,
de bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig
zijn.
3 De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze betrekking hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht.
De burgemeester is belast met feitelijk toezicht, ex artikel 174 Gemeentewet. Dit impliceert
ook de bevoegdheid tot het geven van bevelen. Op grond van artikel 174 tweede en derde lid
Gemeentewet heeft de burgemeester bevoegdheden die in het kader van controle en handhaving kunnen worden ingezet.54 Het subsidiariteitsbeginsel vereist echter wel dat de burgemeester eerst kijkt of er minder vergaande bevoegdheden zijn op basis van gemeentelijke
verordeningen. Dit volgt ook uit artikel 174 derde lid Gemeentewet. Is dat niet het geval, dan
kan hij gebruik van de bevelsbevoegdheid uit het tweede lid overwegen.55
De burgemeester kan artikel 174 tweede lid Gemeentewet enkel gebruiken wanneer onmiddellijk moet worden ingegrepen en de veiligheid of de gezondheid in het geding is. Het moet,
in dat geval, gaan om concrete, zich direct aandienende en de veiligheid of gezondheid be52
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dreigende situaties. In andere woorden, artikel 174 tweede lid Gemeentewet kan dus alleen
worden gebruikt wanneer onverwijld moet worden ingegrepen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid, aldus de ABRvS.56 Met onverwijld wordt bedoeld dat de burgemeester
direct moet reageren op de informatie die hij ontvangt en hij niet veel tijd heeft om een openbare ordeverstoring te voorkomen.57 Niet nodig is dat de openbare orde al daadwerkelijk is
aangetast. Ernstig gevaar is voldoende.58 Artikel 174 lid 2 Gemeentewet geeft de burgemeester de bevoegdheid om de politie in te schakelen bij onmiddellijke openbare ordeverstoringen.59
Wanneer de burgemeester een melding krijgt over een mogelijke digitale bedreiging van een
beginnend evenement, kan dit tijdens het evenement een acute bedreiging opleveren. Echter,
wanneer het evenement nog niet is begonnen, is er geen concrete dreiging. De burgemeester
zal in dat geval via artikel 174 derde lid Gemeentewet eerst op zoek moeten gaan naar een
minder zware bevoegdheid alvorens hij op grond van artikel 174 tweede lid Gemeentewet
bevelen mag geven. Er zal een verwachting moeten zijn dat de openbare orde wordt verstoord, bijvoorbeeld doordat het licht wordt uitgeschakeld en mensen daardoor in paniek raken.
Bovendien zal de dreiging niet direct een concrete dreiging opleveren voor de openbare veiligheid en de gezondheid. In dat geval zal de burgemeester de bevelsbevoegdheid uit artikel
174 tweede lid Gemeentewet niet mogen gebruiken. Ook nu zal hij naar de APV van zijn
gemeente moeten kijken voor een bevoegdheid. De burgemeester zal het waarschijnlijk aan
de evenementenorganisatie moeten overlaten. In alle gevallen zal de burgemeester of de politie aan de organisatie van een evenement doorgeven dat er een digitale bedreiging bestaat. Op
deze manier kan de organisatie proberen om te voorkomen dat de bedreiging zich ook daadwerkelijk gaat verwezenlijken.

4.3

Conclusie

In de meeste gevallen is voor het organiseren van een evenement een vergunning vereist.
Omdat de burgemeester eindverantwoordelijke is van het evenement, kan hij via een vergunning de organisator in de goede richting sturen. Bij grote evenementen vraagt de burgemeester advies aan de politie, wat ertoe kan leiden dat voorschriften aan de vergunning worden
verbonden. Bij het stellen van voorschriften moet de burgemeester zich een concreet beeld
vormen van wat er tijdens het evenement gaat gebeuren en moet daarvoor een adequate risico-inschatting maken. Voorschriften mogen enkel worden opgenomen wanneer ze overeenkomen met het doel van de vergunning en ze moeten aan een aantal algemene voorwaarden
voldoen. De burgemeester zal digitale dreiging voornamelijk moeten aanpakken met voorschriften aan de vergunning, omdat hij geen speciale bevoegdheden in de onlinewereld heeft.
Hij kan dus enkel optreden wanneer er openbare ordeverstoringen zijn, waar een digitale
dreiging wel voor kan zorgen. Artikel 174 Gemeentewet geeft de burgemeester een specifieke bevoegdheid met betrekking tot toezicht op evenementen. De burgemeester moet erop
toezien dat de manier waarop de organisator de risico’s beheerst de openbare veiligheid in
voldoende mate waarborgt. Dit geeft ook de bevoegdheid tot het geven van bevelen. De burgemeester kan op grond van artikel 174 tweede lid Gemeentewet bevelen geven als er onmiddellijk moet worden ingegrepen en de veiligheid of de gezondheid van bezoekers in het
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geding is. Echter, een digitale dreiging zal niet direct een concrete dreiging voor de openbare
veiligheid en de gezondheid opleveren. Ook zal de burgemeester eerst moeten kijken naar een
minder zware bevoegdheid. In alle gevallen zal aan de organisatie van een evenement worden
gemeld dat er een digitale bedreiging bestaat, zodat de organisatie kan proberen om een digitale aanval te voorkomen.
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5.

Twee scenario’s

Hoewel uit de interviews60 bleek dat evenementenorganisatoren digitale veiligheidsrisico’s
niet als een grote bedreiging zien voor evenementen, kwamen er toch twee potentiële risico’s
naar voren. Daarom is het belangrijk om te bekijken wat de burgemeester daadwerkelijk kan
doen als een systeem digitaal is aangevallen. Het eerste scenario dat wij onderscheiden, is het
scenario waarin het netwerk wordt aangevallen. Evenementorganisatoren verwachten niet dat
de gevolgen van zo’n aanval ingrijpend zullen zijn voor het publiek, maar wij willen niet uitsluiten dat dit kan leiden tot paniek. Neem bijvoorbeeld de damschreeuwer. Hoewel het hier
niet gaat om een digitale dreiging, illustreert dit wel goed hoe paniek werkt. Tijdens de twee
minuten stilte op de Dam in Amsterdam op 4 mei 2010 begon iemand hard te schreeuwen.
Daardoor ontstond er paniek en chaos onder de menigte. Het publiek rende alle kanten op, en
de koninklijke familie werd geëvacueerd. Daardoor raakten tientallen mensen in het gedrang
gewond, van wie acht ernstig.61
Het tweede scenario is dat omtrent het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Bij het organiseren van een evenement wordt allerlei vertrouwelijke informatie gebruikt. Een van de belangrijkste dingen is het veiligheidsplan. Wanneer iemand doelbewust iets tegen een evenement wil ondernemen, kan hij wel belangrijke informatie uit een veiligheidsplan halen. Aan
de hand hiervan weet hij precies waar alle beveiliging staat en hoe alles is geregeld.

5.1

Eerste scenario: Aanval op het systeem

Het eerste scenario is een aanval op een systeem. Met een systeem wordt bijvoorbeeld een
led-scherm, geluidsinstallatie of lichtinstallatie bedoeld. Een aanval op een van deze systemen kan als gevolg hebben dat het scherm, het geluid of het licht niet meer werkt. Een ander gevolg kan zijn dat het betreffende systeem op een andere manier wordt bestuurd. Op het
scherm worden andere afbeeldingen of teksten getoond, de muziek kan luider of zachter worden gezet of het licht loopt niet meer synchroon met de show. Zoals eerder al aangegeven, is
het niet de taak van de burgemeester om tegen deze cyberaanvallen op zichzelf iets te doen.
Pas wanneer er openbare ordeproblemen ontstaan in de fysieke wereld en daarbij de veiligheid en de gezondheid van burgers in gevaar komt, zal de burgemeester om de hoek komen
kijken. Een dergelijke aanval op de digitale infrastructuur zal niet onmiddellijk een verstoring
van de openbare orde opleveren. Het is echter niet ondenkbaar dat er openbare ordeproblemen ontstaan als gevolg van een aanval op het digitale systeem. Er kan op het led-scherm
namelijk een terroristische boodschap worden getoond waardoor het publiek in paniek zou
kunnen raken. Er bestaan natuurlijk ook minder vergaande aanvallen. Een voorbeeld daarvan
kan zijn dat een led-scherm door een aanval niet meer werkt. Led-schermen zijn tegenwoordig vereist voor crowdmanagement. Wanneer een led-scherm niet meer werkt, moet informatie op een andere manier aan het publiek kenbaar worden gemaakt. Ook dit kan problemen
zorgen opleveren voor de openbare orde wanneer een gedeelte van het evenemententerrein
gesloten is en dit niet goed aan de bezoekers wordt gecommuniceerd. Mensen kunnen hierdoor gefrustreerd raken.
Wanneer een dergelijke aanval plaatsvindt, is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid
van de evenementenorganisatie om de aanval zo snel mogelijk meester te worden, zodat het
evenement er geen last van zal hebben. Bijvoorbeeld door het betreffende systeem uit te zet60
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ten en goed aan het publiek te communiceren wat er aan de hand is. Wanneer een led-scherm
niet meer werkt, kan het crowdmanagement worden overgenomen door beveiligingsmensen.
Ook wanneer er wel gevolgen ontstaan voor de openbare orde, zal de taak nog steeds primair
bij de organisatie liggen. De organisatie huurt namelijk beveiligers in om de rust op het terrein gedurende het gehele evenement te bewaren. De burgemeester of de politie hoeft in eerste instantie dus niet in te grijpen. Pas wanneer het uit de hand loopt en de kans op schade
voor burgers groot is, zal de burgemeester iets moeten doen om te voorkomen dat burgers
schade lopen.62 Waar de grens precies ligt, is een vaag gebied. Wanneer muziekapparatuur
het kortdurend niet doet, zal de burgemeester niet gelijk ingrijpen. Er zullen in dat geval ook
nauwelijks problemen ontstaan in de fysieke wereld. Pas wanneer de muziek het lange tijd
niet doet, kan het voor problemen zorgen in het publiek. Mensen kunnen geïrriteerd raken en
bijvoorbeeld met elkaar op de vuist gaan. In beginsel is dit nog steeds de verantwoordelijkheid van de organisatie en de beveiliging die zij heeft op het evenemententerrein. Wanneer
een ordeverstoring uit de hand loopt, zal een overdracht van de taak plaatsvinden van de evenementenorganisatie naar de politie.63 Een voorbeeld hiervan is wellicht dat door een digitale
bedreiging ‘s avonds de stroom uitvalt of er bedreigende teksten op led-schermen worden
getoond. Wanneer er paniek ontstaat in de menigte, zal de politie al snel ingrijpen en de burgemeester daarbij betrekken. De politie kan direct ingrijpen wanneer er volgens hen te veel
onrust op het evenement ontstaat. Echter, de burgemeester heeft altijd het laatste woord.
Waar de politie enkel het belang van veiligheid moet garanderen, moet de burgemeester ook
rekening houden met andere belangen. Daarom is de burgemeester het best in staat om deze
belangen af te wegen. Dat volgt ook uit artikel 174 Gemeentewet. Bij het bepalen wanneer de
burgemeester zijn toezichthoudende taak op grond van artikel 174 Gemeentewet gaat uitoefenen, heeft hij namelijk beleids- en beoordelingsvrijheid.64
In de digitale wereld heeft de burgemeester geen bevoegdheden. Als de burgemeester preventief wil optreden, dan zal hij dit moeten doen door het stellen van voorschriften aan de evenementenvergunning. Op grond van artikel 1.4 APV Leeuwarden 2018 moeten voorschriften
omtrent digitale veiligheid strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. Voorschriften omtrent digitale veiligheid zullen met name strekken ter bescherming van de veiligheid van bezoekers. Aangezien
de burgemeester bevoegd is om de vergunning te weigeren op grond van openbare orde en
veiligheid, ex artikel 1.8 APV Leeuwarden 2018, is openbare orde en veiligheid één van de
belangen voor het eisen van een evenementenvergunning. Aan de eis van artikel 1.4 APV
Leeuwarden 2018 zal waarschijnlijk worden voldaan.
Specifieke voorschriften zullen er echter voor zorgen dat de evenementorganisator afhankelijk is van een derde. Het systeem wordt – in het geval van grote evenementen – voornamelijk
uitbesteed. Zo huren zij led-schermen van een andere partij. Er zou echter een vergelijking
kunnen worden gemaakt met geluidsnormen. Zo kunnen er beleidsregels worden opgesteld
omtrent het maximaal aantal decibel. De situaties komen echter niet geheel overeen. Bij
voorschriften omtrent digitale veiligheid kan er bijvoorbeeld aan worden gedacht dat er van
een bepaald ‘protocol’ gebruik moet worden gemaakt. Dit heeft financiële gevolgen voor de
organisator, en dit is alleen gerechtvaardigd als deze absoluut noodzakelijk zijn. Daarnaast is
maatwerk absoluut van belang. Het is immers onevenredig om organisatoren te verplichten
tot het nemen van maatregelen als de kans op een digitale aanval miniem is. Ook kan de
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vraag worden gesteld hoe evenredig het is om aan de vergunning voorschriften te verbinden
die werkelijk gericht zijn op de bedrijven die de apparatuur leveren, en niet de evenementorganisator.

5.2

Tweede scenario: Omgaan met vertrouwelijke informatie

Het tweede scenario is de omgang met vertrouwelijke informatie. Ondernemingsorganisatie
VNO-NCW noemt ‘slordige werknemers’ als één van de manieren om slachtoffer te worden
van een cyberdiefstal. Zij schetsen als voorbeeld de zaak van de verdwenen USB-stick van
het ministerie van Defensie. Medewerkers gebruikten USB-sticks om gegevens mee te nemen
zodat ze ergens anders verder konden werken. In een paar jaar tijd zijn zeker vijf USB-sticks
met vertrouwelijk informatie verloren.65 Gegevens kunnen ook worden gestolen via hacking,
zo werd in december 2017 het beveiligingsbedrijf Fox-IT gehackt. Hackers hadden bij een
leverancier van dit bedrijf via een webapplicatie berichten onderschept. De schade viel mee:
van de twaalf onderschepte bestanden waren er drie vertrouwelijk, en bevatten geen van allen
staatsgeheimen. Volgens de ondernemingsorganisatie is een ander zwak punt het ‘bring your
own device’. Thuis wordt er vaak nog werk verricht op de eigen pc. Dit heeft echter wel risico’s, want heeft die pc wel een goede beveiliging? Ook telefoons worden zowel voor privé
als werk gebruikt. Dit heeft een ander probleem: de onbetrouwbaarheid van de software.
Volgens VNO-NCW ontdekten Amerikaanse onderzoekers dat duizenden apps voor
Android-apparaten lek zijn.66
Uit een van de interviews werd duidelijk dat evenementenorganisaties en de gemeente belangrijke informatie zoals veiligheidsplannen met elkaar uitwisselen via het programma WeTransfer. WeTransfer werkt door middel van uploaden en vervolgens weer downloaden. De
evenementenorganisatie uploadt zijn veiligheidsplan op de server van WeTransfer en kan via
een e-mail een download link sturen naar de gemeente. De gemeente kan vervolgens het bestand downloaden van WeTransfer. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een PRO-account
bestaat er ook nog de mogelijkheid dat de ontvanger een wachtwoord moet invoeren alvorens
deze het bestand kan downloaden. De downloadlink is zeven dagen te gebruiken, daarna
werkt deze niet meer en kan het bestand niet meer worden gedownload. Maar hoe veilig is dit
programma eigenlijk? Na de zeven dagen wordt het bestand voorgoed verwijderd, zodat er
plaats is voor nieuwe bestanden. Daarnaast blijft WeTransfer van het bestand af zolang mensen zich aan de regels houden. Wanneer WeTransfer klachten krijgt over een bestand of
merkt dat er iets mis zou kunnen zijn, behouden zij wel het recht om bestand te onderzoeken,
aan een derde partij over te dragen of van hun servers te verwijderen.67 Echter, WeTransfer
maakt gebruik van servers binnen en buiten Europa. Er bestaat dus de mogelijkheid dat het
veiligheidsplan op een server in de VS wordt opgeslagen. Hierdoor vallen de bestanden onder
het Amerikaanse rechtssysteem en mogen bestanden worden bekeken in het licht van terrorismebestrijding.68 Al met al betekent dit dat WeTransfer misschien niet de meest veilige methode is. Gedurende zeven dagen kunnen mensen die toegang tot de e-mail hebben, toegang
krijgen tot het bestand. Daarnaast is verkeer via e-mail vrij risicovol. Een hacker kan namelijk proberen toegang te krijgen tot de mailbox van de gemeente. Als dit lukt, kan de hacker
ook toegang krijgen tot de e-mail met de downloadlink. Bovendien kan de e-mail binnen de
zeven dagen onbeperkt worden doorgestuurd naar iedereen.
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Afgelopen jaar organiseerde Groningen koningsdag.69 Niet alleen kwamen er veel bezoekers
op dit evenement af, ook de koninklijke familie was in Groningen. Voor het organiseren van
zo’n evenement worden tal van vertrouwelijke stukken, zoals veiligheidsplannen, opgesteld.
Ook gewone evenementen, zoals bevrijdingsfestival Groningen, hebben zulke vertrouwelijke
documenten. Veiligheidsplannen bevatten onder meer vluchtroutes, plaatsing van beveiliging
en een overzicht van het evenemententerrein. Als deze documenten zouden worden gestolen,
heeft dit ook voor het evenement grote gevolgen voor de veiligheid van het publiek. Zwakke
plekken kunnen immers worden achterhaald. Wij kunnen ons voorstellen dat als vluchtroutes
in de verkeerde handen vallen, en deze worden geblokkeerd, dit tot chaos en paniek leidt.
Waarbij, net zoals bij het voorbeeld van de damschreeuwer, eventueel gewonden kunnen vallen. Ook de geïnterviewden benadrukken hoe belangrijk het is voor de veiligheid om vertrouwelijke stukken ook geheim te houden. Ze geven aan dat zij bij dit scenario wel een taak
zien voor de gemeente zien om richtlijnen op te stellen, bijvoorbeeld om aan te geven hoe
informatie moet worden opgeslagen en wie er toegang tot mogen hebben. Deze richtlijnen
moeten niet alleen gelden voor organisatoren, maar ook voor de gemeente intern.
Eén van de personen die wij hebben geïnterviewd, heeft uitgelegd hoe ze bij hem binnen het
bedrijf omgaan met vertrouwelijke informatie. Ze maken een classificering in vertrouwelijkheid van de informatie, waarmee wordt bepaald welke personen toegang krijgen tot de informatie en waar de informatie mag worden opgeslagen. Dit hangt af van het niveau van vertrouwelijkheid van de informatie. De hoogste classificatie mag bijvoorbeeld niet ergens op
een laptop staan die met het internet is verbonden. Lagere classificaties van vertrouwelijkheid
mogen wel worden gedeeld, maar enkel op een bepaalde manier. Wellicht dat de gemeente
ook dergelijke classificaties kan maken. Aan de hand hiervan kan worden aangegeven welke
personen tot bepaalde informatie toegang krijgen en op welke manier bepaalde informatie
moet worden gedeeld met anderen. Belangrijk is dat de gemeente in ieder geval verplicht stelt
dat er wachtwoorden moeten worden gebruikt waardoor niet iedereen bijvoorbeeld een downloadlink kan gebruiken. Dit kan de gemeente als richtlijnen stellen binnen de eigen organisatie, maar kunnen ook als voorschriften aan een vergunning worden gesteld. Op deze manier
moeten ook evenementenorganisatoren zich hieraan houden.

5.3

Conclusie

In dit hoofdstuk zijn twee potentiele scenario’s beschreven. In het eerste scenario, een aanval
op een systeem, kan de burgemeester weinig preventief doen. In de digitale wereld heeft de
burgemeester namelijk weinig bevoegdheden. Hoewel voorschriften omtrent digitale veiligheid waarschijnlijk wel zullen strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist, vragen wij ons af of de voorschriften
een evenredigheidstoets kunnen doorstaan. Voor het tweede scenario, omgaan met vertrouwelijke informatie, is er wel een duidelijke taak voor de gemeente. Een veiligheidsplan bevat
essentiële informatie voor iemand die kwade bedoelingen heeft ten aanzien van het evenement. Wanneer dit ook nog een jaarlijks terugkerend evenement is, is het nog een groter probleem. Het veiligheidsplan voor het volgende jaar ligt dan op straat en dat betekent dat het
veiligheidsplan voor de volgende jaren moet worden herschreven. De gemeente zal voor het
bewaren en inzien van vertrouwelijke informatie richtlijnen moeten opstellen. Dit kan zij
doen door middel van het classificeren van informatie en aangeven wie tot de informatie toegang heeft en waar het moet worden opgeslagen.
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6.

Interviewresultaten

Om erachter te komen hoe bewust organisatoren zijn van de risico’s voor digitale veiligheid
van evenementen, hebben wij contact gezocht met verschillende belanghebbenden: de politie
(afdeling RCCB en afdeling Cybercrime en Gedigitaliseerde criminaliteit), een adviesbureau
voor de entertainment branche die zowel de overheid als private partijen adviseert, een bedrijf
dat de veiligheid regelt en drie organisatoren van evenementen. Daarvan organiseren twee
van de organisatoren grote evenementen, en één kleine evenementen. We bespreken de resultaten van de interviews aan de hand van drie punten: heeft u ervaring met digitale risico’s,
kan de verwerkelijking van zo’n risico tot paniek leiden en moet de burgemeester hier iets
aan doen?

6.1

Ervaringen

De drie ondervraagde organisatoren en het veiligheidsbedrijf zagen digitale risico’s niet als
een bedreiging. ‘Ik wist niet eens dat het een onderwerp was’, aldus een van de organisatoren.
Een andere organisator was zakelijk al eens gehackt, maar ziet desondanks risico’s voor de
digitale veiligheid niet als een bedreiging voor evenementen. Ook de medewerker van het
adviesbureau is het nog nooit tegengekomen. Zij zien het ook niet als een potentieel probleem. Hij ziet namelijk niet de toegevoegde waarde van het aanvallen van een evenement.
Hij vraagt zich af waarom iemand daar tijd in zou steken, en wat is de benefit? Volgens de
politie is cybercrime echter ‘een soort baldadigheid waarvan degene die het doet ook niet
overziet wat er gebeurt’. Als motief wordt niet alleen financieel gewin genoemd, maar ook
media-aandacht. Hoewel hij het nog nooit is tegengekomen, kan hij zich wel voorstellen dat
er digitale dreigingen bestaan voor evenementen. Of het nog nooit is voorgekomen, kunnen
we ook niet met zekerheid zeggen. Omtrent cybercrime is er een groot dark number. De derde organisator heeft het al wel eens meegemaakt dat het systeem voor het scannen van de
tickets was gehackt. ‘Dan staat er een rij van twee kilometer de stad in want je kan ze er niet
doorlaten.’ Desondanks is digitale veiligheid nog niet een prioriteit. Opvallend was wel dat,
hoewel organisatoren aangeven dat ze er niet bewust mee bezig zijn, er wel allemaal veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd, en dat de meeste systemen back-ups hebben.
De technische en digitale infrastructuur van het evenement besteden de organisatoren voornamelijk uit aan externe bedrijven en ze gaan ervan uit dat deze alles voldoende hebben beveiligd. Alleen ticketing doen de organisatoren zelf wanneer het om een betaald evenement
gaat. Het veiligheidsbedrijf geeft ook aan dat een led-scherm hacken niet zo eenvoudig is.
Deze schermen zijn namelijk via een kabel aangesloten met één computer en zijn verder niet
aangesloten op een netwerk. Bovendien worden volgens deze organisator voor de ledschermen en de draadloze systemen protocollen gebruikt die moeilijk te hacken zijn. Tekstwagens die voor crowdmanagement worden gebruikt, zijn ook getranscript. ‘Als je echt een
hacker bent, en je bent gespecialiseerd is er veel mogelijk, maar het is niet heel eenvoudig.’

6.2

Paniek

Over de vraag of er paniek kan ontstaan in het publiek wanneer het licht of geluid uitvalt of
wanneer er vreemde dingen op led-schermen worden getoond, zijn de organisatoren sceptisch. Ze vinden dat er niet zo snel echt paniek zal ontstaan. Al ziet het veiligheidsbedrijf wel
een mogelijkheid: ‘Dat zou wel kunnen ja, op het moment dat het gerelateerd wordt aan iets
van een rampscenario dan zal men daar onrustig van worden.’ De organisatoren zijn het er
over eens dat op het moment dat een systeem daadwerkelijk is aangevallen, de communicatie
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richting het publiek belangrijk is. Eén organisator heeft al eens meegemaakt dat de stroom
voor de muziek uitviel tijdens het evenement. ‘Toen is hij gewoon een beetje gaan acrobatieken op het podium, de zanger. Dat werkte heel goed, want toen had het publiek toch iets.’
Deze organisator vertelde ook over zijn ervaring met sociale media toen het evenement een
tijdje moest worden stilgelegd wegens slecht weer. ‘Toen bleek achteraf dat binnen twintig
minuten, veertig á vijftigduizend mensen dat bericht hadden gezien of gehoord. Dus dat geeft
ook een vertrouwen, dat als de communicatie bij ons op het terrein zelf centraal uit zou vallen, dat we altijd nog de mogelijkheid hebben om via de socials dingen te vertellen.’ Ze verwijzen in het opzicht van communicatie naar het veiligheidsplan dat een evenement nu ook al
moet hebben voor het verkrijgen van een vergunning. Paniek kan namelijk ook ontstaan zonder digitale aanvallen. Bovendien geven ze aan het programma even stil te leggen wanneer
het geluid het niet meer doet door een hack en zo snel mogelijk voor een werkende geluidsinstallatie te zorgen. Wanneer dit goed wordt gecommuniceerd aan de mensen, hebben zij hier
begrip voor volgens de organisatoren. Of er onrust zal ontstaan in het publiek hangt af van
het soort publiek dat op het evenement afkomt. Ook van belang is of het publiek heeft betaald
voor het evenement. Volgens het adviesbureau is onrust inderdaad mogelijk en een digitale
aanval is misschien heel vervelend, maar ziet daar geen grote paniek ontstaan. Ook al ontstaat
er paniek, evenemententerreinen zijn tegenwoordig zo ingericht dat als men gaat vluchten,
dat veilig kan. Daarnaast is de evenementenwereld ‘redelijk goed in het ad hoc dingen oplossen, want er gaat altijd wel wat mis’, aldus de medewerker.
Volgens de RCCB hangt het ontstaan van paniek van de omstandigheden af. Het uitvallen
van een systeem kan zorgen voor paniek, maar dit is niet per definitie zo. Hij ziet paniek als
een van de risicovolste scenario’s. Het is van belang dat de organisator dit scenario uitschrijft.
Ook de communicatie moet worden uitgewerkt. Als organisatoren bijvoorbeeld een omroepinstallatie gebruiken, moet deze wel getest worden. Ook over de teksten moet worden nagedacht. Uit de interviews met de organisatoren blijkt dat dit gelukkig al gebeurt. Hoe met crisiscommunicatie wordt omgegaan ligt volgens de politieman primair bij de organisator. Pas
bij een ‘kantelmoment’ zal de politie ingrijpen, de politie heeft namelijk het geweldsmonopolie. Het ligt bij de burgemeester om te oordelen of een evenement door zal gaan. De RCCB is
van mening dat zo’n besluit ook bij de burgemeester hoort te liggen, hij heeft immers ook de
vergunning afgegeven. De burgemeester blijft eindverantwoordelijk.

6.3

Rol van de burgemeester

Of er omtrent digitale veiligheid voorschriften aan de evenementenvergunning moeten worden gesteld, hangt volgens de RCCB van de situatie af. Voor ieder evenement moeten de risico’s goed in kaart worden gebracht. Per evenement moet worden gekeken naar 1) welke informatie is aanwezig; 2) hoe erg is het als een digitaal risico zich verwerkelijkt; en 3) welke
maatregelen moet dan worden genomen.
De organisatoren vinden voorschriften met betrekking tot digitale veiligheid over het algemeen overbodig. Al vindt één organisator dat het voor grote evenementen wel een ‘winwinsituatie’ kan opleveren. Zouden er wel voorschriften aan de vergunning worden gesteld,
dan is maatwerk belangrijk. Eén van de organisatoren vindt dat voorschriften met betrekking
tot digitale veiligheid niet kunnen, omdat ze door de digitale ontwikkelingen volgend jaar
alweer zijn verouderd. Een andere organisator vindt dat voor bedreigingen ten aanzien van
het evenement zelf geen voorschriften moeten gesteld aan de vergunning. Het veiligheidsbedrijf stelt wel een andere mogelijkheid wat ook al voordelen kan opleveren voor de bewustheid bij organisatoren: ‘Een eis zou kunnen zijn ‘neem het cybercrime mee in je risicoplan’.
‘Dat risico zou je mee kunnen nemen zoals ze nu ook slecht weer als scenario verplichten om
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mee te nemen, zou dat een scenario kunnen zijn waar je verplicht over na moet denken in je
veiligheidsplan.’ Organisatoren moeten in dat geval gaan nadenken over hoe ze een digitale
aanval zouden kunnen aanpakken. Het veiligheidsbedrijf geeft wel een ander scenario waarvoor wel voorschriften aan de evenementenvergunning moeten worden gesteld. Vertrouwelijke informatie moet heen en weer worden gestuurd tussen organisator, gemeente en andere
belanghebbenden zoals de politie. Wanneer vertrouwelijke informatie zoals veiligheidsplannen in handen van de verkeerde persoon komen, kan dit grote gevolgen hebben voor het evenement. Zie hiervoor ook paragraaf 5.2.
Op de vraag of gemeenten actie moeten ondernemen tegen deze risico’s zegt de medewerker
van het adviesbureau ‘nee’. Volgens hem kun je ‘ook problemen creëren die er niet zijn. En
als ik paniek wil veroorzaken op een groot evenement zijn er makkelijkere manieren om dat
te doen dan een scherm te hacken en dingen waar niks tegen gedaan kan worden’. Hij snapt
wel dat de gemeente erover nadenkt. Als er wel maatregelen worden ontwikkeld, dan is
maatwerk nodig. Daarnaast zou het op landelijk niveau moeten gebeuren. Het adviesbureau
maakt de vergelijking met de oude regels omtrent brandveiligheid. Het moet niet zo zijn dat
in Groningen andere regels omtrent beveiliging gelden dan in Leeuwarden. Rechtszekerheid
is belangrijk. Daarnaast benadrukt hij dat regels wel nut moeten hebben. Pas als er hard kan
worden gemaakt dat er een concreet risico is, zou er wat mee gedaan moeten worden. De medewerker is van mening dat evenementenorganisatoren ook ‘niet gek’ zijn. De organisator
zelf wil ook niet dat zijn evenement gehackt wordt. Als een geluidsset of een led-scherm gehackt wordt, dan zorgt dit voor een ontevreden publiek, en loopt de organisator reputatieschade op. Daarom denkt hij dat de organisator zelf meer baat heeft bij een goed systeem dan
de gemeente. Er blijft altijd een restrisico bestaan, want helemaal veilig wordt het nooit.

6.4

Conclusie

Hoewel organisatoren de belangstelling van de gemeente Leeuwarden voor digitale veiligheid
begrijpen, zien zij digitale dreigingen niet als een groot risico. Ook verwachten zij dat er niet
gelijk paniek zal ontstaan in het publiek, en dit via goede communicatie kan worden opgelost.
Opvallend is dat, hoewel organisatoren aangeven dat ze er niet bewust mee bezig zijn, er wel
allemaal veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd, en dat de meeste systemen back-ups hebben. Als het aan de organisatoren ligt blijft de rol van de gemeente zo minimaal mogelijk. Als
er voorschriften worden gesteld dan kan dat het beste op nationaal niveau. De politie ziet wel
een rol voor de gemeente weggelegd. Maatwerk is van belang, want niet voor elk evenement
is er een dreiging. De organisatoren wezen ons erop dat voorschriften ook nadelige gevolgen
hebben, en dat het daarom niet altijd het beste is om deze te verbinden aan een vergunning.
Wij zijn het hier mee eens. Wij vinden het echter ook belangrijk dat de gemeente de dreiging
voor is, en niet pas gaat handelen op het moment dat een evenement daadwerkelijk digitaal is
aangevallen. De politie en het veiligheidsbureau kwamen tot de conclusie om digitale dreigingen als een scenario op te nemen in het draaiboek. Wij vinden dit een goed idee. Op deze
manier zijn organisatoren wel bewust bezig met potentiële dreigingen, maar worden geen
specifieke – eventueel onevenredige – voorschriften gesteld.
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7.

Conclusie

Omtrent de digitale veiligheid van evenementen hebben verschillende actoren uiteenlopende
belangen. Ook zijn er verschillende risico. Risico’s met betrekking tot de overdracht van gegevens, risico’s met betrekking tot bancaire transitie, risico’s voor genetwerkte apparatuur,
risico voor de communicatie en drones. De burgemeester heeft zich ontwikkeld tot een centraal figuur in veiligheid en veiligheidsbeleid. Ook hij voelt de drang om iets te doen tegen de
risico’s, en de bezoekers van evenementen te beschermen. Daarom hebben wij onderzoek
gedaan naar de volgende vraag:
Kan de burgemeester de bezoekers van evenementen beschermen tegen digitale risico’s, en
moet hij dit ook doen?
De burgemeester heeft geen bevoegdheden in de onlinewereld. Deze wereld is namelijk grenzeloos, in tegenstelling tot de fysieke wereld die wel grenzen kent. Daarom zijn de acties die
hij kan ondernemen beperkt. Pas als een digitaal risico zich verwezenlijkt, kan de burgemeester ingrijpen. Als de burgemeester preventief wil optreden, zal hij dit via het verbinden van
voorschriften aan de vergunning moeten doen. De voorschriften die aan de vergunning worden verbonden, moeten ‘strekken ter bescherming van de belangen die in het geding komen
als gevolg van het evenement’.
Omdat het in casu om een volstrekt theoretische situatie gaat, vinden wij het moeilijk om een
eenduidig antwoord te geven op de vraag of de burgemeester voorschriften omtrent digitale
veiligheid mag verbinden aan de evenementenvergunning. Het is immers aan de rechter om te
beoordelen waartoe de vergunningverlener wel bevoegd is, en waartoe niet. Wij vragen ons
af in hoeverre het stellen van voorschriften over digitale veiligheid voldoet aan de evenredigheidsnorm. Er is volgens ons namelijk een veel beter alternatief: digitale dreigingen opnemen
als een van de scenario’s in het draaiboek. Hierdoor gaan evenementorganisatoren nadenken
over eventuele dreigingen, en zijn zij voorbereid als de dreiging zich verwerkelijkt.
Op de vraag of de burgemeester de bezoekers van evenementen ook daadwerkelijk moet beschermen via het verbinden van voorschriften aan de vergunningen zeiden bijna alle ondervraagden ‘nee’. Er hangen namelijk ook nadelige gevolgen aan het stellen van maatregelen.
Maatregelen kunnen op zichzelf ook zorgen voor onveiligheid. Ook kunnen organisatoren de
maatregelen als een soort minimumnorm gaan zien. Daarnaast wordt aangegeven dat als je
alles in wetgeving gaat stoppen, de flexibiliteit verdwijnt. Ook zorgt het opnemen van regels
alleen maar voor extra vragen van organisatoren. Nog een ander aspect dat belangrijk is, is
dat in de voorschriften niet moet worden genoemd welke programma’s moeten worden gebruikt en op welke manier moet worden beveiligd. Als de hacker weet welk beveiligingssysteem wordt gebruikt, wordt het hem alleen maar makkelijk gemaakt.
Daarnaast hebben digitale risico’s pas gevolgen voor de bezoekers van evenementen als deze
risico’s zich verwezenlijken. Dit kan leiden tot een panieksituatie. De panieksituatie is echter
al opgenomen als een van de scenario’s in het draaiboek. Daarnaast zijn goede communicatie
en crowdmanagement van belang, onderwerpen waar ook al aandacht aan wordt besteed in
het draaiboek.
Als er wel voorschriften worden gesteld, is maatwerk van cruciaal belang. Voor kleinere festivals waar de digitale dreiging erg laag is, en waar het effect op het publiek minimaal is,
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moeten bijvoorbeeld geen voorschriften worden gesteld. Daarnaast moeten voorschriften niet
regionaal worden opgesteld, maar landelijk. Het heeft de voorkeur om dit in samenwerking te
doen met een organisatie zoals de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Bij deze
vereniging is het merendeel van de organisatoren in Nederland aangesloten.
Waar wel een roep om is, zo bleek uit de interviews, is een duidelijke regeling omtrent het
omgaan met vertrouwelijke informatie. Dit heeft ook deels betrekking op digitale dreigingen.
Zo kan bijvoorbeeld een onbeveiligde computer waarop de vertrouwelijke informatie wordt
bewaard, worden gehackt. Dit kan grote gevolgen hebben voor het evenement.
Dit alles in overweging genomen, komen wij tot de volgende twee adviezen.
Advies één: De gemeente Leeuwarden zou geen concrete voorschriften moeten stellen aan de
vergunning omtrent digitale veiligheid van evenementen. De gemeente Leeuwarden kan wel
digitale risico’s opnemen als een scenario waarover in het draaiboek moet worden nagedacht.
Hierdoor zijn organisatoren wel voorbereid op eventuele risico’s, maar treden de negatieve
gevolgen die samenhangen met het stellen van voorschriften niet op.
Ook kan de gemeente Leeuwarden de bewustwording omtrent digitale veiligheid vergroten
door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Aanvallen kunnen worden voorkomen door
gevaarlijke online-activiteiten te vermijden, sterke wachtwoorden te gebruiken en software
up-to-date te houden. Naar onze mening kan dit goed bereikt worden door het geven van
voorlichting. De meeste organisatoren hebben zelf ook baat bij een goede beveiliging. Het
optreden van digitale risico’s kan namelijk reputatieschade als gevolg hebben. Op het moment dat maatregelen persoonlijk relevant zijn voor de organisator, zal hij deze waarschijnlijk
ook treffen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat het bewust maken maar een beperkt effect heeft,
wordt wel aandacht besteed aan berichten wanneer deze als persoonlijk relevant worden bevonden. Wij zien het behouden van een goede reputatie als iets dat door organisatoren als
persoonlijk relevant wordt ervaren.
Advies twee: Er moeten richtlijnen worden ontwikkeld voor de omgang met vertrouwelijke
informatie. Deze richtlijnen moeten strekken tot zowel de interne situatie binnen de gemeente
als de omgang met vertrouwelijke informatie door de organisatoren en andere belanghebbenden. Dit kan de gemeente Leeuwarden doen door informatie in verschillende niveaus van
vertrouwelijkheid in te delen en daarbij te bepalen welke personen er toegang tot hebben en
op welke manier deze informatie kan worden gedeeld met anderen.
Door deze adviezen wordt niet direct de digitale dreiging voorkomen, maar de bewustwording wordt wel vergroot. Doordat organisatoren van tevoren over potentiële dreigingen hebben nagedacht zijn zij voorbereid en kan de schade worden beperkt. Ook hopen wij dat door
bewustwording nog meer aandacht wordt besteed aan goed beveiligde systemen. Wij hebben
echter ook gemerkt dat organisatoren hier al wel mee bezig zijn, bijvoorbeeld met betrekking
tot de communicatie. Risico’s bestaan altijd, en er moet worden gewaakt voor een ‘schijnveiligheid’. Restrisico’s zullen altijd blijven bestaan, want een evenement is pas 100% veilig als
het niet wordt georganiseerd.
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Bijlage
Bijlage 1: Naam en beschrijving geïnterviewden
Regionale Conflict en Crisisbeheersing (RCCB): Fred Postema
De RCCB heeft voornamelijk een adviserende rol op het moment dat er een crisis uitbreekt.
Daarnaast geeft de RCCB sturing aan de regionale hulpdiensten.
Portefeuillehouder Cybercrime en Gedigitaliseerde Criminaliteit Noord-Nederland: Peter
Nieuwenhuis
Doet de opsporing van cybercrime in het algemeen.
Organisator één: Baukje de Vries
Onderdeel van Stichting Netwerk Coltrane die organisator is van Ljouwert Culinair. Daarnaast heeft Baukje de Vries haar eigen horecaonderneming.
Organisator twee: Diederik van der Meide
Al 18 jaar organisator van het Bevrijdingsfestival Groningen.
Organisator drie: Jan Gaastra
Organiseert veel evenementen. Grote evenementen zijn Reuzen Royal de Luxe, Serious Request wat een aantal jaren geleden in Leeuwarden is geweest en het Bevrijdingsfestival in
Leeuwarden wat hij bijna dertig jaar heeft gedaan.
Adviesbureau: Heko Scheltema
Werknemer bij adviesbureau De Regelaar. Een adviesbureau dat een hekel heeft aan het
woord adviesbureau. Zij geven advies aan overheden: van ministeries tot hele kleine gemeenten. Daarnaast schrijven ze ook evenementen voor organistoren en werken zij op locatie. Kort
gezegd is het een adviesbureau dat met alle aspecten van evenementen te maken heeft.
Veiligheidsbureau: Henri Vinke
Doet de veiligheidskant van een evenement. Hij is betrokken geweest bij vele grote publieksevenementen, zoals de Giro d’Italia, de Tour de France, Koningsdag 2018 in Groningen en
Reuzen Royal de Luxe.
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