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de Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Aanbieden aan de TK van de beleidsreactie op de 

evaluatie van de Veiligheidswet BES 

     
     

     

Algemene leiding 

Minister 
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1.     Aanleiding 

Op 25 april 2022 heeft u het rapport van de evaluatie van de Veiligheidswet BES 

aangeboden aan de Tweede Kamer, zonder inhoudelijke reactie. U heeft daarbij 

aangegeven te streven naar het toezenden van een beleidsreactie op het 

evaluatierapport vóór het eind van dit jaar. Bijgaande brief voorziet hierin, met 

dien verstande dat een uitgebreidere inhoudelijke reactie zal volgen in 2023. 
 

 
2.     Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgaande brief aan de TK waarin u, 

mede namens de ministers van Def en IenW en de staatssecretarissen van BZK 
en VWS, een eerste beleidsreactie geeft op de evaluatie van de Veiligheidswet 
BES.  

 

3.     Kernpunten 

De hoofdlijnen van de beleidsreactie zijn: u onderschrijft de bevindingen in het 

rapport, met uitzondering van de bevindingen ten aanzien van de meldkamer en 

het gemis van aansturing van het brandweerkorps door de korpsbeheerder. U 

geeft aan dat het principe van ‘comply or explain’ zal worden toegepast bij de 

opvolging van de evaluatie. U kondigt een onderzoek naar de coördinatie van de 

boveneilandelijke samenwerking aan, u benoemt dat de taken van de 

Rijksvertegenwoordiger op het terrein van crisisbeheersing dienen te worden 

heroverwogen en u schetst enkele lopende ontwikkelingen op het terrein van 

crisisbeheersing. 
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Met de brief geeft u weliswaar uitvoering aan de toezegging dat u ultimo dit jaar 

de TK zal informeren over de inhoudelijke reactie op de evaluatie van de 

Veiligheidswet BES, maar met dien verstande dat u in 2023 met een aanvullende, 

meer inhoudelijke reactie zal komen. Het is zeker niet onoverkomelijk dat er 

thans geen afgeronde beleidsreactie kan worden gepresenteerd: de hoofdlijnen 

van de bevindingen uit de evaluatie laten zien dat het systeem van 

crisisbeheersing en rampenbestrijding is ingericht overeenkomstig de wet. 

Bovendien zijn er geen urgente verbeterpunten benoemd.  

 

Bij de opvolging van het evaluatierapport wordt het principe ‘comply or explain’ 

van het Kabinet toegepast. Dit principe houdt in dat bij nieuw opgesteld beleid en 

nieuwe wetgeving steeds zal moeten worden beoordeeld of dit ook toegepast kan 

worden op Caribisch Nederland of dat maatwerk en differentiatie nodig zijn. Bij de 

opvolging van het evaluatierapport wordt de uitwerking van de Contourennota 

Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg als vertrekpunt genomen want 

deze Contourennota vormt in Europees Nederland de grondslag voor een 

vernieuwd stelsel van crisisbeheersing.  

 

Gelet op het voorgenomen proces van de uitwerking van de Contourennota kan 

niet eerder dan medio volgend jaar een meer inhoudelijk beeld ontstaan van de 

wijze waarop opvolging moet worden gegeven aan de verbeterpunten uit het 

evaluatierapport en hoe (dus) een toekomstbestendig en samenhangend stelsel 

voor de crisisbeheersing en brandweerzorg in Caribisch Nederland eruit zal gaan 

zien. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer: robuustheid van de 

crisisorganisatie, duidelijkheid over taken en bevoegdheden, verbeterde 

boveneilandelijke samenwerking en het herbeleggen van taken van de 

Rijksvertegenwoordiger. Daarnaast start begin 2023 een onderzoek naar de 

meest wenselijke inrichting van de coördinatie van de boveneilandelijke 

samenwerking, één van de belangrijkste verbeterpunten uit het evaluatierapport. 

De uitkomsten van dit onderzoek vormen belangrijke input voor de inrichting van 

het stelsel daar waar het gaat om de samenwerking. 

 

4.     Toelichting 

 

4.1 Krachtenveld 

Gelet op de inhoudelijke betrokkenheid van de hieronder genoemde ministeries 

bij de verdere uitwerking van de beleidsreactie, stuurt u de brief aan de TK mede 

namens de verantwoordelijke bewindspersonen.  

 

Een concept van de brief is ambtelijk voor commentaar gedeeld met de openbare 

lichamen, de wnd Rijksvertegenwoordiger, het Korps Politie Caribisch Nederland, 

het Brandweerkorps Caribisch Nederland, de NCTv en met de ministeries van 

BZK, Def, IenW en VWS. Het ontvangen commentaar is verwerkt en heeft niet 

geleid tot principiële wijzigingen in de brief. Vertegenwoordigers van de 

genoemde partijen zullen worden betrokken bij de verdieping van de 

beleidsreactie.  

 

4.2 Implementatie 

Bij de uitwerking van de Contourennota (in oa wetgeving) zal van meet af aan 

worden beoordeeld wat dit betekent voor het stelsel van crisisbeheersing in 

Caribisch Nederland. Op deze wijze wordt optimaal uitwerking gegeven aan het 

principe van ‘comply or explain’. Daar waar het stelsel in Caribisch Nederland 

moet afwijken van het stelsel in Europees Nederland, vanwege noodzakelijk 
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maatwerk als gevolg van bijvoorbeeld de kleinschaligheid of de geografische 

ligging van de eilanden, zal dat worden gemotiveerd (‘explain’). 

 

Vormgeving van het versterkte stelsel zal gebeuren in samenwerking en 

afstemming met de onder 4.1 genoemde partijen.  

 

BZK heeft een wetsvoorstel in voorbereiding voor wijziging van onder meer de 

Wet openbare lichamen BES. In het wetsvoorstel wordt de functie van 

Rijksvertegenwoordiger geschrapt en worden diens taken herbelegd. Het 

schrappen van de functie van Rijksvertegenwoordiger heeft gevolgen voor de 

Veiligheidswet BES waarin de Rijksvertegenwoordiger verschillende taken heeft op 

het terrein van crisisbeheersing. Met BZK vindt ambtelijk afstemming plaats over 

de verschillende tijdpaden van de wijziging van de Wet openbare lichamen BES en 

de opvolging van de evaluatie van de VwBES.  

 

Begin 2023 start een onderzoek naar de meest wenselijke inrichting van de 

coördinatie van de boveneilandelijke samenwerking. De uitkomsten van dit 

onderzoek, dat naar verwachting enkele maanden zal vergen, zullen worden 

betrokken bij de vormgeving van het verbeterde stelsel in Caribisch Nederland. 

Dit onderzoek vormt mede input voor het oordeel over het herbeleggen van  

taken van de Rijksvertegenwoordiger. 

 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden       

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. Er is geen andere informatie die niet openbaar 

gemaakt kan worden. 

 


