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Deze circulaire treedt in de plaats van circulaire van 26 juni 1998, kenmerk
703084/98/Dil, waarmee de genoemde circulaire komt te vervallen.
Sedert 1 februari 1997 maakt de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB)
deel uit van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Naast assistentie bij het
extra te beveiligen vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen,
waarvoor separate aanvraagprocedures gelden, is de LBB belast met de volgende
taken:
A. het in bijzondere omstandigheden handhaven dan wel herstellen van de
orde binnen en buiten door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
beheerde of gesubsidieerde inrichtingen
;
1
B. assistentieverlening bij de uitvoering van het DJI (drugs)beleid in door de
DJI beheerde of gesubsidieerde inrichtingen door middel van:
1. het uitvoeren van preventieve en spoedeisende zoekacties naar
contrabande door een team van de LBB;
2. het inzetten van een hondengeleider met speurhond(en);
C. de bewaking van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, die zijn
ondergebracht op locaties niet zijnde een door de DJI beheerde of
gesubsidieerde inrichting;
D. het evacueren van rechtens van hun vrijheid beroofde personen vanuit
door de DJI beheerde of gesubsidieerde inrichtingen;
E. de bewaking van rechtens van hun vrijheid beroofde personen in het
kader van de regeling tijdelijk verlaten van de inrichting;
F. het uitvoeren van bijzondere beveiligingsopdrachten in opdracht van door
de DJI beheerde of gesubsidieerde inrichtingen.

1

In deze circulaire wordt onder ‘door Dii beheerde of gesubsidieerde inrichtingen’ binnen de Divisie

Forensische Zorg en Justitiële Jeugd Inrichtingen verstaan de ‘justitiële klinieken en de Justitieie Jeugd
Inrichtingen’. Daarnaast geldt dat de bevoegdheid van de DV&O buiten deze inrichtingen arhankelijk is
van de juridische titel van de justitiabeie.
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Indien uwerzijds bijstand van de LBB wordt verlangd, kunt u dit voor te plannen
opdrachten (gelieve minimaal 28 dagen voor de gewenste inzet) via het
ServicePortaal DJJ aanvragen.
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Mocht acute bijstand noodzakelijk zijn kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de planning specialistische taken 0880-730430.
Hieronder een nadere toelichting per genoemde taak.
ad. A. het in bijzondere omstandigheden handhaven dan wel herstellen van de
orde binnen en buiten door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beheerde of
gesubsidieerde inrichtingen.
Bij ernstige ongeregeldheden waarbij assistentie wordt verlangd van de LBB, zal
deze bijstand geschieden onder het bevoegd gezag van de directeur van de
inrichting. De directeur van de inrichting blijft hiervoor en voor de wijze waarop
de calamiteit wordt bestreden, eindverantwoordelijk. Gewenste bijstand kan op de
voorgeschreven wijze worden aangevraagd.
Het afdelingshoofd van de LBB onderneemt na het inwinnen van de benodigde
informatie de noodzakelijke acties en informeert de directeur van de inrichting op
welke wijze en naar verwachting op welk tijdstip in de bijstand kan worden
voorzien. De directeur van de inrichting bevestigt de aanvraag tot bijstand
schriftelijk.
ad. B. assistentieverlening bij de uitvoering van het DJI (drugs)beleid in door de
DJI beheerde of gesubsidieerde inrichtingen.
1. Zowel voor preventieve als spoedeisende zoekacties naar contrabande
binnen beheerde dan wel gesubsidieerde inrichtingen van DJI wordt om
bijstand van de LBB gevraagd. Mits planbaar ontvangt de DV&O bij
voorkeur de aanvraag minimaal 28 dagen voor de gewenste inzet. In
gezamenlijk overleg tussen de directeur van de inrichting en het
afdelingshoofd van de LBB zal besloten worden op welke wijze en op
welke dag en tijdstip in de bijstand zal worden voorzien. Indien wenselijk
kan DV&O bij zoekacties een hondengeleider met speurhond inzetten (als
de speurhond onderdeel uitmaakt van de zoekactie met een team van de
LBB, valt deze onder de centrale financiering).

2. Op separaat verzoek levert de DV&O aan DJI-inrichtingen een
hondengeleider met speurhond(en).
Voor bovengenoemde taken geldt dat deze voor zover het DJI beheerde of
gesubsidieerde inrichtingen betreft, gelet op de borging van kwaliteit en de wijze
van certificering, verplicht worden afgenomen bij de DV&O.
Particuliere inrichtingen of klinieken kunnen de genoemde taken tevens afnemen
bij de DV&O. Dit geschiedt op convenantbasis.
ad. C. de bewaking van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, die zijn
ondergebracht op locaties niet zijnde een door de DJI beheerde of gesubsidieerde
inrichting.
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Voor de bewaking van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, die niet in
een door de Dii beheerde of gesubsidieerde inrichting verblijven maar op locaties
die buiten de verantwoordelijkheid van DJI vallen, kan een beroep worden gedaan
op bijstand van de LBB. Te denken valt aan het uitvoeren van bewakingen in
burgerziekenhuizen.
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Bij dergelijke bewakingsopdrachten door de LBB, zal in afstemming tussen de
directeur van de inrichting, de afdeling Risicoadvies van de DV&O en het
afdelingshoofd LBB worden geoordeeld over de benodigde personeelsinzet. Het
uitgangspunt is dat de bewaking wordt uitgevoerd door twee medewerkers DV&O,
tenzij er sprake is van een verhoogd bewakingsrisico.
De uitvoering van de bewakingsopdrachten geschiedt conform de bepalingen
vanuit de beginselenwetten.
ad. D. het evacueren van rechtens van hun vrijheid beroofde personen vanuit
door de DII beheerde of gesubsidieerde inrichtingen.
Voor de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar het
Calamiteitenplan Dii.
ad. E. de bewaking van rechtens van hun vrijheid beroofde personen in het
kader van de regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.
Indien rechtens van hun vrijheid beroofde personen tijdelijk onder beveiliging de
inrichting mogen verlaten in het kader van een verlofregeling, kan voor de
bewaking een beroep op de LBB worden gedaan. Als basis voor de bewaking dient
het verlofplan. In overleg met de inrichting zal de benodigde personeelsinzet
worden vastgesteld.
ad. F. het uitvoeren van bijzondere beveiligingsopdrachten in opdracht van door
de DII beheerde of gesubsidieerde inrichtingen.
Op verzoek van een door de DII beheerde of gesubsidieerde inrichting kan de LBB
bijzondere beveiligingsopdrachten uitvoeren. Hierbij valt te denken aan beveiligd
datatransport of het transporteren van geclassificeerde documentatie. Ook het
inlezen van beveiligde software en het plaatsen van paslezers binnen DII kan
onder deze taak vallen.
Financieringswijze
Tot slot wijs ik u er op dat de inzetten genoemd onder A, Bi en D binnen door DII
beheerde of gesubsidieerde inrichtingen centraal worden gefinancierd. Dit
geschiedt conform een jaarlijks door de Hoofddirectie Dii vast te stellen
inzetmatrix.
De gevraagde ondersteuning op grond van de taken onder B2, C, E en F zullen
krachtens de jaarlijks vast te stellen ‘tarievenlijst DV&O’ aan opdrachtgever
worden gefactureerd.
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Daarnaast zullen alle in deze circulaire genoemde taken vanuit gevraagde
ondersteuning door particuliere inrichtingen en klinieken op convenantbasis
eveneens op grond van de jaarlijks vast te stellen ‘tarievenlijst DV&O’ aan
opdracjitgever worden gefactureerd.
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Justitie,

P. Hennephof
Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
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