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1 Inleiding
Sinds 10 oktober 2010 is de Veiligheidswet Bonaire, Sint Eustatius en Saba (VwBES) van
toepassing in Caribisch Nederland. Deze wet geeft regels omtrent de planvorming in het
kader van rampen –en crisisbeheersing, en bepaalt de rol en bevoegdheden van de
openbare lichamen bij rampen en crises. Ook de Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (Rv) heeft een rol op dit gebied en krijgt in artikel 47 van de VwBES de
verplichting om een coördinatieplan op te stellen.
De Rijksvertegenwoordiger heeft zijn grondslag in de Wet op de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksvertegenwoordiger vormt een bestuurlijke schakel
tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland. Hij vormt de oren en ogen voor de
rijksoverheid op de eilanden en rapporteert zijn bevindingen aan de minister die het
aangaat. De Rijksvertegenwoordiger heeft toezichthoudende taken, bevordert de
samenwerking tussen de ambtenaren van de rijksoverheid en van de openbare lichamen en
doet al datgene ter bevordering van behoorlijk bestuur. Op het gebied van rampen en
crisisbestrijding geeft de Veiligheidswet BES hem specifieke taken en bevoegdheden.
In het coördinatieplan worden uitgangspunten benoemd waarmee de Rv de gezaghebbers
van de openbare lichamen faciliteert bij het uitvoeren van hun crisisbeheersingstaken in
geval er sprake is van een ramp of crisis van boveneilandelijke betekenis (zie par. 1.1).
Artikel 47 VwBES schrijft voor dat het coördinatieplan minimaal moet bevatten:
a)

b)
c)

Een schema met betrekking tot de leiding over en de gecoördineerde inzet van
diensten en organisaties bij de bestrijding van een ramp of een crisis van
boveneilandelijke betekenis;
De afstemming van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing met andere landen;
Gegevens over het verzoeken en verlenen van bijstand, als bedoeld in artikel 58.

In dit plan is beschreven hoe de boveneilandelijke organisatie voor de Rv en zijn staf eruit
ziet, welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de staven en
sleutelfunctionarissen bij boveneilandelijke crises/rampen hebben, hoe de samenwerking en
de bijstand van crisispartners geregeld is, en hoe de crisiscommunicatie bij boveneilandelijke
crises georganiseerd is.
1.1

De scope: boveneilandelijke crisis

Het coördinatieplan is primair van toepassing op rampen of crises van boveneilandelijke
betekenis. Er is sprake van een ramp of crisis van boveneilandelijke betekenis als het een
gebeurtenis of situatie betreft die meer dan een openbaar lichaam of eiland treft,
respectievelijk gevolgen heeft voor meer dan een openbaar lichaam of eiland. Deze definitie
staat in de memorie van toelichting bij de VwBES.
Hoewel de memorie van toelichting dit niet expliciet noemt, moet hier ook gedacht worden
aan de situatie waarin de ramp of crisis maatschappelijke of politiek-bestuurlijke impact
buiten de grenzen van één openbaar lichaam of eiland heeft . Dit kan een ander openbaar
lichaam zijn, een ander (ei)land of een hoger bestuurlijk echelon (lees ministerieel).
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1.2

De eilandelijke plannenreeks

De eilanden hebben ieder een eigen plannenreeks opgesteld bestaande uit een risicoprofiel,
een beleidsplan en een rampen –en crisisplan en object specifieke
rampenbestrijdingsplannen. Deze plannen zijn operationele plannen en geven een
omschrijving van de organisatie en aanpak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing,
met een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
betrokken partijen. Voor maritieme incidenten geldt het maritiem rampenplan Caribisch
Nederland. Onderhavig coördinatie plan moet worden gelezen in het licht van deze
plannenreeks en het maritieme rampenplan en vormt als het ware het ‘sluitstuk’ van de
plannen in geval er sprake is van een ramp of crisis van boveneilandelijke betekenis, in
principe zowel op land als op zee.

Pagina 4

2 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
2.1

Inleiding

Bij rampen –en crisisbeheersing vervullen
een aantal functionarissen op beleidsniveau
een sleutelrol:
1. Gezaghebbers van de openbare lichamen
2. Eilandsecretaris in de rol van eilandelijk
rampencoördinator
3. Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint
Eustatius en Saba.
4. Minister van Veiligheid en Justitie
Hierna worden deze functies en hun rollen
nader toegelicht.
2.2

Gezaghebbers

De gezaghebber heeft het opperbevel bij een
ramp of crisis of de ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan. De gezaghebber is politiekbestuurlijk en maatschappelijk
verantwoordelijk en legt uiteindelijk
verantwoording af aan de eilandsraad over de
afhandeling van een ramp of crisis. De
gezaghebber geeft leiding aan het eilandelijk
beleidsteam.
Omtrent de rol en taakverdeling tussen
Gezaghebber en Rv zal de Gezaghebber de
leiding over de bestrijding van de ramp en de
crisis hebben, ook bij coördinatieniveau 3. Hij
blijft ook het boegbeeld van het openbaar
lichaam in de richting van lokale bevolking en
de hulpverleningsdiensten. De gezaghebber
is te allen tijde degene die de bevolking
informeert binnen zijn gezagsgebied.

2.3

Figuur 1 Crisisorganisatie CN boveneilandelijk.

Eilandsecretaris

De eilandsecretaris is in zijn rol als eilandelijk rampencoördinator op grond van art. 48
VwBES belast met:
a) de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die het openbaar lichaam treft met
het oog op een ramp of crisis;
b)
het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van rampen en crises in de bij of
krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan
zijn bepaald.
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2.4

Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op grond van de Veiligheidswet BES heeft de Rv de volgende taken en bevoegdheden:
In de koude fase
a) Toezien op en toetsen van planvorming (beleidsplan / crisisplan /
rampbestrijdingsplannen);
b) Toezien op de evaluatie van oefeningen, trainingen én incidenten in Caribisch Nederland
met als doel dat leerpunten worden geïmplementeerd in planvorming en operatiën.
In de warme fase, op alle coördinatieniveau’s
c) Afhandelen van bijstandsaanvragen; het valideren, beoordelen en doorgeleiden van
bijstandsverzoeken van gezaghebbers voor bijstand;
d) Verzorgen van politiek-bestuurlijke afstemming met en het informeren van de relevante
partijen (o.a. de ministers die het aangaat) in Europees Nederland;
In de warme en koude fase, op alle coördinatieniveau’s
e) Informatiemanagement: de Rv zorgt voor verslaglegging en rapportage van bijvoorbeeld
oefeningen en trainingen en van incidenten. De Rv zorgt er voor dat relevante gegevens
actueel zijn en bevordert de informatie uitwisseling tussen betrokken partijen.
In de warme fase, op coördinatieniveau 3
f)

Bij een boveneilandelijke ramp of crisis kan de Rv de gezaghebbers in uitzonderlijke
situaties aanwijzingen geven over het inzake de rampenbestrijding of de crisisbeheersing
te voeren beleid (VwBES, art. 59). De Rv is in deze situaties verantwoordelijk voor de
aanwijzing, de gezaghebber voor het gevoerde beleid en de uitvoering ervan, met
inachtneming van eventueel ontvangen aanwijzingen. De Rv kan hierbij ook besluiten
een functionaris aan te wijzen die voorziet in de operationele leiding. Hiertoe zal in
beginsel alleen bij zwaarwegende argumenten aanleiding toe zijn.
g) Onder buitengewone omstandigheden, mogelijk ook via koninklijk besluit, kan de Rv de
gezaghebber in een concreet geval de nodige aanwijzingen geven conform de
bepalingen 62 tot en met 64 VwBES. In tegenstelling tot artikel 59 VwBES beperkt dit
zich niet tot het geven van beleidsaanwijzingen.
Als er sprake is van een boveneilandelijke crisis of ramp – van coördinatie niveau 3 - neemt
de RV (of een door hem aangewezen vervanger) plaats in het eilandelijk beleidsteam,
waarvan de gezaghebbers voorzitter zijn. De operationele leiding van de bestrijding van de
ramp/crisis is en blijft in handen van de gezaghebber. De gezaghebber heeft het opperbevel
bij rampen en crises, ook in het geval er wordt opgeschaald naar het niveau van de Rv.
In geval er sprake is van een ramp of crisis op zee geldt een ander wettelijk regime, namelijk
de Wet Maritiem Beheer BES. Ook bij rampen en crises op zee wordt er opgeschaald naar
de Rijksvertegenwoordiger zodat hij ook bij incidenten op zee in de rol van coördinator bij
incidenten met boveneilandelijke effecten komt. De hierboven omschreven taken en
bevoegdheden gelden dus ook voor incidenten op zee, met uitzondering van het toezien op
de planvorming.
2.5

Rampenstaf RV

De RV wordt bijgestaan door zijn bureau (art. 202 WolBES). Dit bureau bestaat uit een
secretaris en twee beleidsmedewerkers gestationeerd op Bonaire, en een
Pagina 6

beleidsmedewerker voor St Eustatius en Saba. Dit bureau vormt ook bij rampen en crises
zijn staf. Als er wordt opgeschaald naar coördinatieniveau 3, dan neemt de Rv of een door
hem aan te wijzen plaatsvervanger plaats in een of meerdere EBT’s.
De rampenstaf ondersteunt de Rv met coördinatie van crises met boveneilandelijke
betekenis of ernstige vrees voor het ontstaan ervan, vanaf coördinatieniveau 2 of 3 dus.
Deze staf kent geen operationele verantwoordelijkheden en dus ook geen operationele
adviseurs. De staf van de Rv ondersteunt hem bij de invulling van zijn rol en in het verlengde
daarvan het EBT.
2.5.1 Samenstelling
De kernbezetting van de rampenstaf bestaat ten minste uit:
a) Rijksvertegenwoordiger of een door hem aangewezen functionaris.
b) Beleidsmedewerker(s) Rv
Indien noodzakelijk vult de Rv zijn rampenstaf aan met een communicatie adviseur en een
verslaglegger/notulist. De Rv kan altijd besluiten andere functionarissen/ specialismen toe te
voegen aan zijn staf, zoals bestuurlijk adviseurs van bij de bestrijding van de (gevreesde)
ramp of crisis betrokken andere (ei)landen en/of staten, en/of (internationale) organisaties.
Deze adviseurs kunnen zich bevinden fysiek ter plaatse bij de rampenstaf, of op afstand
(bijvoorbeeld via videoverbinding).
Voor een gegarandeerde beschikbaarheid is er binnen het bureau van de Rv een piketdienst
ingesteld. Elke medewerker van het bureau heeft bij toerbeurt een week piketdienst, waarbij
men 24/7 bereikbaar is.
2.6

Minister van Veiligheid en Justitie / overige ministeries

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is, samen met andere ministeries voor specifieke
sectorale maatregelen, verantwoordelijk voor de in (Caribisch)Nederland te treffen
maatregelen. Ook de beleidsverantwoordelijkheid voor de coördinatie van internationale
bijstand binnen de Europese Unie ligt bij de Minister van Veiligheid en Justitie. Het
ministerie:
a)
b)

Draagt zorg voor het informeren van alle staten die door een ramp of crisis in de
openbare lichamen kunnen worden getroffen (VwBES art 55 lid 1);
Draagt zorg voor het informeren van alle staten die door een ramp of crisis in de
openbare lichamen worden getroffen, over de oorsprong, de omvang en de gevolgen
van die ramp of crisis, voor zover dit niet op grond van andere voorschriften is
geschied (VwBES art 55 lid 2);

De Rijksoverheid heeft haar taken bij rampen en crises ondergebracht in het Nationaal
Crisiscentrum (NCC). Ieder departement beschikt daarnaast over een Departementaal
Coördinatiecentrum (DCC).
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3 Schema boveneilandelijke crisisorganisatie

Figuur 2 Structuur bij ramp of crisis op meerdere eilanden.

3.1

Op- en afschaling

3.1.1 Opschalen
Bij de afkondiging van een coördinatieniveau (of opschalingsniveau/ level als het Saba en
Sint Eustatius betreft) door één van de partners binnen het Copi of het EBT, zijn de overige
crisispartners gehouden de afkondiging van deze fase te volgen. De leidinggevenden plegen
vóór het afgeven van een fase daarom zo mogelijk onderling overleg. De afgekondigde fase
wordt zo spoedig mogelijk door de leiding van het hoogst aanwezige niveau formeel
bekrachtigd. Het proces van op –en afschaling is gedetailleerd omschreven in de
plannenreeksen van de eilanden.
Voor een gegarandeerde beschikbaarheid van functionarissen dienen afspraken vastgelegd
te worden en is een vorm van piket aan te bevelen. Voor een snelle en adequate alarmering
beschikt ieder teamlid over een vaste bereikbaarheid in de vorm van een pager of mobiele
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telefoon. Alarmering van functionarissen ten behoeve van teams kan geschieden in twee
fasen. De meldkamer alarmeert een verantwoordelijk (piket)functionaris van de hulpdiensten
(fase 1 t/m 3) en van het bureau van de Rv (vanaf fase 3 of eerder in geval van bijstand,
politiek/bestuurlijke afstemming e/of crisiscommunicatie). Deze functionaris zorgt op zijn/haar
beurt voor alarmering van de noodzakelijke functionarissen binnen die betreffende kolom.
Coördinatieniveau Bevoegd tot opschalen
1
Leider CoPI, leidinggevenden brandweer, GHOR, politie,
bevolkingszorg
2
Gezaghebber
3
Rijksvertegenwoordiger
Tabel 1 Bevoegdheid tot opschalen.

3.1.2 Afschalen
Als blijkt dat de ramp of crisis met minder multidisciplinaire coördinatie kan worden bestreden
en ook de directe effecten minder operationele aansturing behoeven, wordt met de
afschaling van de ingezette bestuurlijke en operationele teams begonnen. In tegenstelling tot
de opschaling, vindt het afschalen trapsgewijs per coördinatieniveau plaats, te beginnen bij
het hoogst ingestelde team.
Afschaling van een team vindt niet eerder plaats dan dat daarover afstemming heeft
plaatsgevonden bij het onderliggende team (rampenstaf bij EBT en EBT bij CoPI). Wanneer
besloten wordt een team op te heffen, zijn alle functionarissen van het betreffende team zelf
verantwoordelijk om hun collegae in het onderliggende team op de hoogte te stellen van de
laatste stand van zaken en dragen zij de lopende zaken over.
Ook zijn situaties denkbaar waarbij een coördinatiefase wel in stand blijft, maar bepaalde
teams of functionarissen niet langer nodig blijken te zijn. Het kan zo zijn dat voor een CoPI
geen werk meer is, terwijl het EBT nog volop bezig is met de coördinatie van het
effectgebied. Om te voorkomen dat kolommen afschalen zonder onderlinge samenspraak, is
het opheffen van een team alleen mogelijk als de leiding van het bovengelegen
coördinatieniveau daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld de gezaghebber geeft
toestemming dat het CoPI opgeheven kan worden).
Tijdens het afschalen zal tevens een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de
afschaling zoals hiervoor bedoeld en de opbouw van de nazorgfase, die al start wanneer nog
niet volledig is afgeschaald. Voordat bestuurlijke en operationele teams geheel worden
ontbonden, neemt de gezaghebber zeer nadrukkelijk beleidsbeslissingen over de nazorg. De
gezaghebber informeert hierover expliciet de Rv.
3.2

Ondersteunen Eilandelijk BeleidsTeam (EBT)

Bij rampen en crises vanaf coördinatieniveau 2 informeert de gezaghebber onverwijld de Rv.
De gezaghebber neemt hiertoe direct contact op met de Rv. De gezaghebber doet dit
telefonisch. Het is van belang dat de Rv in een zo vroeg mogelijk stadium wordt
geïnformeerd over de ramp of crisis of de dreiging daarvan. Zo nodig kan een
vertegenwoordiger van de Rv aansluiten bij het EBT.
Als er wordt opgeschaald naar niveau 3, neemt de gezaghebber direct contact op met de Rv.
In dat geval is er dus sprake van een boveneilandelijke ramp of crisis. De Rv schuift dan
(letterlijk) aan bij het EBT. De Rv heeft op Saba en St. Eustatius een vooruitgeschoven post
met één beleidsadviseur voor beide eilanden welke in voorkomende gevallen plaats kan
nemen in een EBT. Op Bonaire zal óf de Rv óf een door hem aan te wijzen vervanger
plaatsnemen in het EBT. Hij kan zich hierbij laten begeleiden door zijn rampenstaf.
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De opschaling naar niveau 3 is omschreven in de plannenreeksen van de eilanden. De
operationele leiding van de bestrijding van de ramp/crisis is en blijft zoals eerder aangegeven
in handen van de gezaghebber. De gezaghebber heeft het opperbevel bij rampen en crises,
ook in het geval er wordt opgeschaald naar het niveau van de Rv.
De taak van de Rv binnen het EBT ziet op met name op informatie uitwisseling, waarbij de
focus zal liggen op de politiek bestuurlijke afstemming, en op de afstemming en coördinatie
van de crisiscommunicatie. Daarbij speelt de Rv een belangrijke rol op het gebied van
bijstand. Deze onderwerpen zullen in het onderstaande verder worden uitgewerkt.
3.3

Informatie uitwisseling

Algemeen geldt artikel 60 van de VwBES. Deze bepaling schrijft een informatieplicht voor
zowel gezaghebbers, Rv als ministers, welke gericht is op het uitwisselen van informatie ten
tijde van een ramp of crisis of de dreiging daarvan. Een goede uitwisseling van informatie is
noodzakelijk omdat elk van hen op grond van de beschikbare informatie moet kunnen
beoordelen of er aanleiding is gebruik te maken van de hem toekomende bevoegdheden.
Op het moment dat is opgeschaald naar het niveau van de Rijksvertegenwoordiger is de
Rijksvertegenwoordiger verantwoordelijk voor de (coördinatie van) politiek bestuurlijke
afstemming van relevante informatie. Dit betekent dat hij de ministers die het aangaat in Den
Haag zal informeren, alsmede het NCC en het LOCC. De Rijksvertegenwoordiger ziet toe op
een gedegen en afgestemde informatie uitwisseling.
Bij rampen en crises houdt de Rv ook intensief contact met de ministeries van Defensie
(Koninklijke Marine, Kustwacht, Koninklijke Marechaussee), Infrastructuur en Milieu
(Rijkswaterstaat) en Veiligheid en Justitie (Politie, OM en brandweer). Dit vanwege de
beschikbaarheid van mensen en middelen bij deze departementen. De Rv informeert
CZMCarib te Curaçao en het NCC te Den Haag te allen tijden in geval van een ramp of crisis
of de vrees voor het ontstaan daarvan. Hij doet dit in een zo vroeg mogelijk stadium,
ongeacht het coördinatie niveau.
Er is een aantal publieke en private partijen die een rol hebben bij de voorbereiding op en de
bestrijding van rampen en crises in Caribisch Nederland. In principe worden deze partijen
geïnformeerd door het EBT, tenzij er voor de Rv aanleiding bestaat om zelf in de afstemming
met deze partijen te voorzien. Er moet hier gedacht worden aan partijen als de
energieleveranciers, Rode Kruis, natuurorganisaties, grote bedrijven etc.
3.4

Crisiscommunicatie

Bij een boveneilandelijke ramp of crisis dan wel de vrees voor het ontstaan ervan ziet de Rv
toe op afstemming en coördinatie van de crisiscommunicatie, dat wil zeggen dat hij er op
toeziet dat hetgeen gecommuniceerd wordt eenduidig is en dat er geen tegenstrijdigheden in
boodschappen worden gecommuniceerd. De daadwerkelijke uitvoering dient door het ‘lokale
gezag’ georganiseerd te worden. Het communiceren over bijvoorbeeld het
handelingsperspectief op de eilanden is een verantwoordelijkheid van de gezaghebber/EBT.
Op eilandsniveau is de crisiscommunicatie uitgewerkt in de crisisplannen en onderliggende
deelplannen ´Publieke Informatie´ (ESF-groep 8). In bijlage 1 is de taakverdeling tussen de
gezaghebbers, de Rijksvertegenwoordiger en hun communicatieadviseurs opgenomen. .
De afdeling communicatie van het RCN kan altijd door de Rv worden verzocht te voorzien in
de communicatie ten tijde van een ramp of crisis, of wel de ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan. In dat geval zorgt een communicatieadviseur van het RCN voor de afstemming en
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coördinatie met de communicatiefunctionarissen en zo nodig de gezaghebbers in de EBT’s.
Daarnaast onderhoudt deze contact met de Rv of diens plaatsvervanger in de EBT’s.

4 Toezicht
Het algemene motief voor het toezicht in de rampenbestrijding en crisisbeheersing is
gelegen in de bewaking van het publieke belang van de veiligheid van burgers. De RV en de
Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) hebben hier op grond van de VwBES beiden een rol in.
Het toezicht van de IV&J is complementair aan het toezicht dat de RV uitoefent. De IV&J ziet
toe op de kwaliteit en effectiviteit van de politie, brandweerzorg en de (voorbereiding op de)
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De IV&J kan daarbij uitsluitend signaleren en niet
interveniëren, in tegenstelling tot de RV. Naar aanleiding van de constateringen van de IV&J
kan beleid worden bijgesteld. De RV kan gebruik maken van de bevindingen en oordelen
van de IV&J ten behoeve van zijn toezichthoudende rol. Omgekeerd kan de IV&J gebruik
maken van de bevindingen en oordelen van de RV.
Rv en de inspectie hebben een protocol ‘Toezicht op de rampenbestrijding en
crisisbeheersing BES’ opgesteld, waarin zij hun onderscheiden rollen in het proces van
toezicht toelichten. Met het protocol hebben partijen vooral afgesproken om elkaar zo goed
mogelijk te informeren.
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5 Bijstand
Als een gezaghebber tijdens een brand, ramp of crisis of van ernstige vrees voor het
ontstaan er van bijstand nodig heeft, richt hij een schriftelijk verzoek daartoe, begeleid door
een telefonische bevestiging, aan de Rijksvertegenwoordiger op basis van artikel 58 van de
Veiligheidswet BES. De gezaghebber gebruikt hiervoor het format zoals is opgenomen in
bijlage 2.
Het verzoek om bijstand wordt door de Rv voorzien van een appreciatie. Deze appreciatie
wordt afgestemd met de gezaghebber. Dit betekent dat hij nagaat of het verzoek redelijk,
proportioneel en voldoende helder omschreven is. De Rv kan in voorkomende gevallen
besluiten het verzoek om bijstand niet door te geleiden. Hij doet dit met redenen omkleed.
Het appreciëren van een bijstandsverzoek door de Rv kan ook inhouden het verdelen van
schaarse middelen wanneer de behoefte het aanbod overstijgt in geval van een crisis op
meerdere eilanden gelijktijdig. De Rv zal dan de ernst van de situatie inschatten, bepalen
waar de nood het hoogst is en dit in zijn appreciatie vastleggen. De Rv bevestigt
bijstandsverzoeken bij de aanvrager(s).
Bijstand is onder te verdelen in bijstand anders dan in het kader van de handhaving van de
openbare orde en bijstand in het kader van de handhaving van de openbare orde,
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of bij taken ten dienste van Justitie waarbij
geweldmiddelen benodigd kunnen zijn. Bijstand kan door verschillende partijen geleverd
worden. De verschillende vormen hieronder nader uitgewerkt.
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5.1

Zachte bijstand

Zachte bijstand bestaat over het algemeen uit de levering van bepaald materieel, zoals
bijvoorbeeld zandzakken, veldbedden, water, communicatiemiddelen etc. Zachte bijstand
kan ook bestaan uit de levering van personeel en kennis, bijvoorbeeld door de inzet van
bepaalde experts. Zachte bijstand kan bij verschillende partijen worden verzocht.

Figuur 3 Zachte bijstand.

Als de Rv een bijstandsverzoek ontvangt, bepaalt de Rv – op basis van een eerste
verkenning van zijn staf – waar dit verzoek het beste kan worden neergelegd. Hij kan dit
verzoek neerleggen bij:
-

omringende landen of openbare lichamen,
het ministerie van Defensie,
andere ministeries,
maatschappelijke organisaties (rode kruis etc.),
private partijen (bijv. energieleveranciers).

In het geval het verzoek wordt neergelegd bij het ministerie van Defensie, neemt de Rv in
eerste instantie contact op met de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied
(CZMCARIB) op Curaçao. Indien de CZMCARIB niet aan het bijstandsverzoek kan voldoen,
neemt de Rv contact op met het Defensie Operatiecentrum van het ministerie van Defensie.
Wordt het verzoek neergelegd bij andere ministeries dan is het Nationaal Crisis Centrum
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(NCC) het eerste aanspreekpunt. Zij hebben op hun beurt weer contact met het Landelijk
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)1.
In geval bijstand verzocht wordt aan andere openbare lichamen zal rechtstreeks met de
autoriteiten aldaar worden gecommuniceerd. In alle gevallen zal er zo veel mogelijk worden
overlegd met de gezaghebber die om bijstand heeft verzocht.

5.2

Bijstand bij handhaving openbare orde, strafrechtelijke handhaving of bij taken
voor justitie

Bijstand bij de handhaving van de openbare orde, strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde of bij taken ten dienste van Justitie waarbij geweldmiddelen benodigd kunnen
zijn, kan bij de politie of bij een onderdeel van de krijgsmacht worden gevraagd.

Gezaghebber heeft behoefte aan militaire bijstand tbv de handhaving van de openbare
orde/ procureur generaal heeft behoefte aan miliatire bijstand tbv de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde op bij taken ten dienst van justitie

Rijksvertegenwoordiger (artikel 6/7 VwBES):
a) voorziet het verzoek van een appreciatie
b) legt vast dat het verzoek redelijk, proportioneel en voldoende helder is.
c) bepaalt of hij het bijstandsverzoek indient dan wel afwijst.
d) informeert aanvragers en het ministerie van Defensie

Minister van Defensie overlegt met de minister van Veiligheid en Justitie en of de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en besluit al dan niet bijstand
te leveren; afstemming met rijksvertegenwoordiger.

Figuur 4 bijstand bij de handhaving openbare orde, strafrechtelijke handhaving of bij taken voor justitie

5.2.1 Bijstand van een onderdeel van de krijgsmacht
Gaat het om bijstand van een onderdeel van de krijgsmacht (militaire bijstand) dan is de
bijstandsaanvraag gebaseerd op art. 6 t/m 9 VwBES. De militaire bijstand wordt in beginsel
door de Koninklijke Marechaussee (KMar) verleend maar kan ook – indien de KMar daarin
kwalitatief of kwantitatief niet kan voorzien – door andere defensieonderdelen worden
verleend. Als de gezaghebber behoefte heeft aan militaire bijstand voor de openbare orde of
als de Procureur-Generaal behoefte heeft aan militaire bijstand voor de strafrechtelijke
handhaving of bij taken ten dienste van justitie, dan richt de gezaghebber respectievelijk de
procureur-generaal hiertoe een verzoek aan de Rijksvertegenwoordiger. De
Rijksvertegenwoordiger geleidt dit verzoek door aan de minister van Defensie, voorzien van
zijn appreciatie. Dit betekent dat hij nagaat of het verzoek redelijk, proportioneel en
voldoende helder omschreven is. De Rijksvertegenwoordiger kan besluiten het verzoek om
bijstand niet door te geleiden. Hij doet dit met redenen omkleed.

1

In dit kader is het ‘ Handboek bijstand aan het Caribisch deel van het Koninkrijk’ van het LOCC van belang.
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Aanwezigheid Defensie in het Caribisch gebied: Onder leiding van de Commandant der Zeemacht in
het Caribisch Gebied (CZMCARIB) waarborgt de marine de veiligheid van het grondgebied van het
Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied. De Commandant der Zeemacht houdt als
hoogste militaire vertegenwoordiger in de regio toezicht op de vervulling van de door het Koninkrijk
der Nederlanden opgelegde taken. De CZMCARIB is gestationeerd op Marinebasis Parera op
Curaçao.

5.2.2 Onderlinge bijstand van de politie
Gaat het om specifieke bijstand aan de politie dan kan er – naast een beroep op militaire
bijstand – een beroep worden gedaan op politiekorpsen van de omliggende landen van het
Koninkrijk of Nederland.
Voor Curaçao, Sint Maarten en Nederland – voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- zijn hiervoor afspraken neergelegd in artikel 38 van de Rijkswet politie van Curaçao, Sint
Maarten en Nederland. Deze wet is niet van toepassing op Aruba. Als er bijstand aan het
politiekorps op Aruba wordt gevraagd, dan vindt deze aanvraag plaats op basis van artikel
36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het is gebruikelijk deze verzoeken
via de betrokken ministers van Justitie te laten verlopen.
Als het politiekorps op Bonaire, Sint Eustatius of Saba behoefte heeft aan bijstand van een
ander politiekorps voor de handhaving van de openbare orde, dan is het de minister van
Veiligheid en Justitie, die op aanvraag van de gezaghebber, na overleg met de korpschef,
een verzoek om bijstand richt aan de minister van Justitie van Curaçao of Sint Maarten
(artikel 38, lid 1 Rijkswet).”
Gaat het om een verzoek om bijstand voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
dan is het de hoofdofficier van justitie die na overleg met de korpschef een verzoek richt aan
de procureur generaal. De minister van Veiligheid en Justitie beslist uiteindelijk op dit
verzoek (artikel 38, lid 2 en 3).
Bij verzoeken om bijstand op basis van de Rijkswet of het Statuut is geen formele rol
weggelegd voor de Rijksvertegenwoordiger. Echter, vooral als er sprake is van een ramp of
crisis of de vrees voor het ontstaan er van, is het wenselijk en bovendien in lijn met de
systematiek van de Veiligheidswet BES dat de Rijksvertegenwoordiger wordt geïnformeerd
over het bijstandsverzoek.
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6 Afstemming met andere landen
Hierbij ligt vooral de focus op die landen die feitelijk van belang kunnen zijn, zoals (niet
limitatief): Curaçao, Aruba en St. Maarten, Puerto Rico, Saint Kitts en Nevis,
Maagdeneilanden, Venezuela en Frankrijk (St. Martin). De afstemming betreft met name het
voorbereiden van internationale bijstand en het opvangen van een eventuele
vluchtelingenstroom vanuit het buitenland. Hiervoor dienen verdragen en convenanten
gesloten te worden op koninkrijksniveau. Voor de opvang van een bovenmatig aantal
vluchtelingen in Caribisch Nederland is door de immigratie –en naturalisatiedienst een
handboek opgesteld. Dit handboek is opgenomen in bijlage drie bij dit plan.
De eilanden hebben bestaande contacten met omliggende eilanden (o.a. Saint Kitts en
Nevis, Maagdeneilanden). Het uitgangspunt is dat zo veel mogelijk van deze bestaande
contacten gebruik moet worden gemaakt. In de toekomst kan worden nagegaan of deze
contacten verder moeten worden uitgewerkt in convenanten.
In het verleden zijn op het gebied van milieuverontreiniging, olielozingen (vanaf schepen en
vanaf land) en speciale gebieden diverse verdragen met omliggende landen gesloten. Een
bestaande afspraak in CN betreft bijvoorbeeld het Cartagena Oil Spills Protocol uit 19832
waarin afspraken vastgelegd zijn over gezamenlijk optreden bij grootschalige olievervuiling in
het Caribisch gebied.

2

http://www.cep.unep.org/cartagena-convention
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Bijlage 1
Taakverdeling gezaghebbers, Rijkvertegenwoordiger en
communicatie adviseurs
PM
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Bijlage 2 Aanvraagformulier bijstand
AANVRAAG BIJSTAND DTKV DE RIJKSVERTEGENWOORDIGER (In te vullen door aanvrager)
Datum/tijd aanvraag:
Bijstandsvragend openbaar lichaam:
Te verwachten taak / opdracht van de bijstand

Reden van de aanvraag (appreciatie)

Gewenste bijstand (incl. aantallen)

Datum, tijd van inzet en locatie waar bijstand nodig is
Van: (datum / tijdstip) :
Tot: (datum / tijdstip):
Inzetlocatie (indien onbekend, locatie waar men zich moet melden)

Mate van zelfvoorzienend aangevraagde bijstand (brandstof, voeding etc.)

Overige bijzonderheden (bijvoorbeeld: specifieke expertise, speciale voorzieningen aan
materieel)
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In te vullen door aanvrager
Van: de eilandelijk contactpersoon t.b.v. de Rijksvertegenwoordiger
Naam
Functie
Adres
telefoonnummer
Mobielnummer
emailadres
Aan: de (contactpersoon) Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland (Rv)
Naam
Functie
Adres
telefoonnummer
Mobielnummer
emailadres
Plaats en datum:
Naam aanvrager:
Functie
Handtekening Gezaghebber
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Bijlage 3 Noodscenario in geval van een bovenmatig aantal
aanvragen om bescherming door vreemdelingen in Caribisch
Nederland
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