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Samenvatting 

Op 10 oktober 2010 kwam een einde aan het Antilliaanse staatsverband. De eilanden Curaçao en 

Sint Maarten kregen een eigen Staatregeling waarmee zij - naar analogie van Aruba - een 

autonome positie als Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden verwierven. De eilande n Bonaire, 

Saba en Sint Eustatius werden als openbaar lichaam geïntegreerd in Nederland. De staatkundige 

hervormingen hebben een wijziging met zich meegebracht voor de politie en de brandweer op de 

drie BES-eilanden. De politiekorpsen en brandweerkorpsen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

zijn samengevoegd tot één politiekorps (Korps Politie Caribisch Nederland, KPCN), en één 

brandweerkorps (Brandweerkorps Caribisch Nederland, BKCN). 
1
 

 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil graag goed zicht hebben op de inrichting en 

organisatie van het politiekorps en het brandweerkorps op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Om in 

deze behoefte te voorzien, heeft DSP-groep in opdracht van het WODC een evaluatie uitgevoerd 

naar de inrichting en organisatie van beide korpsen.  

 

Het onderzoek werd begeleid door een commissie onder voorzitterschap van dhr. prof. dr. H.G. 

(Henk) van de Bunt, Erasmus Universiteit Rotterdam en bestond uit de volgende leden: 

 dr. A.G. (Aart) Broek, Klasse! Onderwijs & Opvoeding/Onderzoek & Organisatie 

 dr. K. (Kitty) van Gendt, ministerie van Veiligheid en Justitie/DG Politie (DGPOL) 

 ir. J.W.J.L. (Job) Kramer MPS, Veiligheidsregio Haaglanden 

 drs. T.L. (Theo) van Mullekom, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

 J.F.W. (Johan) Oldenboom MSc, Overlegorgaan Caribische Nederlanders 

 

Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen 

De evaluatie had tot doel inzicht te geven in de inrichting en organisatie van het politiekorps en het 

brandweerkorps op Bonaire, Sint Eustatius en Saba sinds de oprichting op 10 oktober 2010, om 

hiermee de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre de beide korpsen in kwantitatief en 

kwalitatief opzicht functioneren en kúnnen functioneren binnen de kaders van wet- en regelgeving. 

 

Deze doelstelling is door het WODC vertaald in de volgende probleemstelling:  

 

In hoeverre functioneren het Korps Politie Carib isch Nederland en het Brandweerkorps Carib isch 

Nederland in kwantitatief en kwalitatief opzicht b innen de kaders van wet- en regelgeving, c.q. in 

hoeverre zouden zij in staat moeten zijn b innen die kaders te functioneren?  

 

 
 
 

Noot 1  De wetteli jke benaming van beide korpsen is  overigens korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba en 

brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het maatschappelijke verkeer zijn echter KPCN en BKCN in 

gebruik. 
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Onderzoekaanpak 

1 Om vast te stellen wat de formele kaders zijn voor de inrichting en het functioneren van BKCN 

en KPCN is uitgebreid deskresearch verricht. Voor beide korpsen werd alle relevante 

wetgeving verzameld en bij het DGPOL werden de organisatie- en formatierapporten 

opgevraagd alsmede de overige relevante beleidsstukken. Vervolgens werd vastgesteld welke 

formele bepalingen van toepassing waren. Dit leverde een conceptbeschrijving op van het 

formeel kader dat door de begeleidingscommissie becommentarieerd en aangevuld werd. Op 

basis van het formeel kader werd vervolgens door DSP-groep geïdentificeerd welke 

stakeholders het meest direct te maken hadden met het werk van één of beide korpsen, dan 

wel wie vanuit hun informatiepositie het beste in staat waren de uitvoeringspraktijk van één of 

beide korpsen te beoordelen. Dit leverde een overzicht van de meeste relevante stakeholders 

op die in Caribisch Nederland bevraagd zouden moeten worden: 

1 BKCN 

2 Koninklijke Marechaussee (KMar) 

3 KPCN 

4 Luchthaven 

5 Openbaar Lichaam 

6 Openbaar Ministerie 

7 Participatieraad BKCN 

8 Participatieraad KPCN 

9 Politieke vertegenwoordiging BES 

10 Raad voor de Rechtshandhaving 

11 Recherche Samenwerkingsteam (RST) 

12 Vakbonden 

 

Op basis van het formeel kader werden vervolgens voor de diverse respondentgroepen aparte 

vragenlijsten opgesteld. Deze vragenlijsten werden na becommentariëring door de 

begeleidingscommissie vastgesteld en verspreid onder de beoogde respondenten. De 

onderzoekers bereidden zich voor op de interviews door het bestuderen van een aantal recent 

verschenen rapporten waarin aspecten van de beide korpsen worden belicht. In de periode van  

20 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2014 werden in totaal 36 respondenten face-to-face 

geïnterviewd op locatie in het Caribisch gebied. Uitzondering daarop vormde het interview met de 

Raad voor de Rechtshandhaving dat plaatsvond in Nederland.  

 

Nadat de onderzoekers waren teruggekeerd in Nederland werden de interviews geanalyseerd. Op 

basis van die analyse werd een conceptrapport opgesteld. In dat rapport waren de bezettingscijfers 

van de formatie nog niet verwerkt. Dit eerste concept werd tijdens de tweede vergadering van de 

begeleidingscommissie besproken. Na de bijeenkomst met de commissie werd in Nederland nog 

een vijftal interviews gehouden met medewerkers van DGPOL, Veiligheidsregio Haaglanden, 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Nationale Politie (NP). 
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Op basis van het commentaar van de commissie en de interviews met bovengenoemde 

stakeholders werd het tweede conceptrapport opgesteld. Dit concept werd tijdens de derde 

bijeenkomst met de begeleidingscommissie besproken, waarna DSP-groep het eindrapport 

opstelde. 

 

Reikwijdte en beperkingen van de evaluatie 

Het onderzoek had betrekking op twee korpsen. Binnen het ene korps werden zes onderwerpen 

onderzocht en in het andere korps zeven. Gelet op de achterliggende behoefte van het ministerie 

van VenJ bij deze evaluatie zijn de onderwerpen niet in detail belicht, maar zodanig onderzocht dat 

voor beide korpsen een integraal algemeen beeld van de inrichting en organisatie kon worden 

gegeven.  

 

Zoals hiervoor opgemerkt is binnen de evaluatie met meer dan veertig personen gesproken binnen 

een groot aantal (onderdelen van) organisaties. Hoewel dit aantal aanzienlijk is, kennen beide 

korpsen meer partijen met wie zij samenwerken of voor wie zij inzet plegen. Binnen het onderzoek 

zijn deze overige actoren niet bevraagd. De reden daarvoor is dat zij minder betrokken zijn bij het 

primaire werkproces van de brandweer en vanwege de beschikbare onderzoeksmiddelen een 

keuze gemaakt moest worden. Het onderscheid tussen ‘meer’ of ‘minder’ betrokken is tot op zekere 

hoogte arbitrair. Gelet op het feit dat de partijen waarmee beide korpsen intensief samenwerken 

allemaal wel zijn bevraagd, is het aannemelijk dat de conclusies van het onderzoek niet 

noemenswaardig zouden veranderen wanneer de groep geïnterviewde stakeholders uitgebreider 

zou zijn geweest. 

 

De onderzoeksresultaten zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op interviews. Daarnaast zijn 

eerder uitgevoerde evaluaties bestudeerd waarin onderdelen van de huidige evaluatie aan bod 

kwamen. Een deel van wat in de interviews naar voren werd gebracht, kon op deze wijze worden 

gecrossvalideerd. Een deel van de onderwerpen werd echter niet eerder onderzocht of beschreven 

in andere bronnen waardoor geen crossvalidatie kon worden uitgevoerd.  

Brandweerkorps Caribisch Nederland 

Binnen de evaluatie is voor een zestal aspecten van het brandweerkorps onderzocht welke 

wettelijke en overige bepalingen daarop van toepassing zijn en hoe de uitvoeringspraktijk daarvan 

er uitziet. Daarmee wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:  

 Wat zijn de kaders van wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van het 

BKCN? 

 Wat is de huidige stand van zaken van het BKCN met betrekking tot de aspecten: 

a inrichting en organisatie  

b personeel 

c plancyclus 

d ICT-informatiesystemen 

e financiën 

f samenwerking 
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Inrichting en organisatie 

Uit de evaluatie blijkt dat de inrichting en organisatie van het brandweerkorps stroken met wat in de 

wet- en regelgeving is vastgelegd. Op alle drie de eilanden is sprake van een brandweerkazerne en 

daarbinnen zijn de drie voorgeschreven eenheden operationeel. Ook qua materiaal beschikt het 

korps over de voorgeschreven objecten. Wel blijkt uit het onderzoek dat de kazerne op St. 

Eustatius in gebrekkige staat verkeert en dat de eenheid Vliegtuigbrandbestrijding op Saba niet 

beschikt over een crashtender in de formele betekenis van het woord.  

 

Personeel 

De formatie is qua aantal niet helemaal op sterkte. Ook maakt BKCN geen gebruik van vrijwilligers. 

Met de nu nog geldende wetgeving is het personeel zowel bevoegd als bekwaam. Echter, het 

personeel is voor 10-10-10 opgeleid door zowel certificerende instanties zoals de NBBE (nu IFV) 

als door jumelage korpsen uit NL waarbij geen sprake was van formele certificering. Om die reden 

zal bij de formele invoering van de Regeling personeel brandweer BES (OEBO-BES) - vermoedelijk 

per 1 januari 2016 - een minderheid van het personeel voldoen aan de competenties en 

instroomeisen die in de bijlage van de bedoelde regeling staan opgesomd, zo wordt door 

verschillende geïnterviewden naar voren gebracht. 

 

In samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gestart met een traject van 

gelijkstelling van oude diploma’s aan de formeel vereiste diploma’s inclusief eventuele bijscholing 

voor het zittend personeel. Voor het executieve personeel is dit traject grotendeels afgerond en 

dient de gelijkstelling alleen nog formeel bekrachtigd te worden door de gemandateerd 

korpsbeheerder. Voor de leidinggevende functies moet nog wel het nodige gebeuren. 

 

Naast opleidingsvereisten worden in de concept OEBO BES ook eisen gesteld aan de fysieke 

gesteldheid van het personeel. De verwachting is dat zonder aanvullende trainingen een belangrijk 

deel van het personeel de toetsen daarvoor niet met succes zal afronden. Momenteel wordt door 

een extern ingehuurde implementatiemanager een opleidings- en vakbekwaamheidsbeleidsplan 

opgesteld, waarmee niet alleen de achterstanden op het gebied van opleidingen moeten worden 

weggewerkt maar ook een traject wordt ingericht voor het vergroten van de fysieke fitheid. 

 

Plancyclus 

De plancyclus van het brandweerkorps is beperkt tot het eenmaal in de vier jaar opstellen van een 

concept beheerdocument en het ieder jaar opstellen van een concept jaarplan. Uit de evaluatie 

blijkt dat de algemeen commandant jaarlijks het concept jaarplan opstelt. Ook heeft hij tot op heden 

eenmaal een concept beheerplan opgesteld. Dat plan is echter - vanwege andere prioriteiten - nooit 

vastgesteld door de gemandateerd korpsbeheerder.  

Daarnaast speelt het korps een rol bij de plancycli van de openbare lichamen. Uit de evaluatie blijkt 

dat het korps op alle eilanden betrokken is bij het opstellen van de ABC-kaarten, het risicoprofiel, 

het beleidsplan en het rampen- en crisisplan. Deze inbreng wordt gewaardeerd door de openbare 

lichamen. 
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ICT-informatiesystemen 

Ten aanzien van ICT moet een onderscheid worden gemaakt tussen de basisvoorzieningen 

bestaande uit netwerk en kantoorapplicaties, en het specifieke bedrijfsprocessysteem AG5. Uit de 

evaluatie blijkt dat de ICT-basisvoorzieningen op orde zijn en een duidelijke verbetering zijn ten 

opzichte van de situatie van voor 10-10-10. De stabiliteit van de verbinding blijft – net als overigens 

bij alle overige overheidsdiensten binnen Caribisch Nederland – een punt van aandacht en leidt in 

Rincon en op de Bovenwinden regelmatig tot uitval. Als gevolg daarvan kunnen de dagrapportages 

niet altijd direct worden opgemaakt.  

 

Het AG5-systeem werkt naar tevredenheid van het korps en biedt de mogelijkheid de oefeningen 

en het uitrukken op gestructureerde wijze te registreren en te rapporten. De module 

materieelbeheer is wel beschikbaar, maar wordt nog niet gebruikt omdat de materieelbeheerders 

nog geen training in het gebruik van de module hebben gehad.   

 

Financiën 

De initiële begroting zoals opgenomen in het inrichtingsplan is niet realistisch gebleken. In 2013 

werd door KPMG becijferd dat het korps bijna het dubbele nodig had om in zijn primaire taakstelling 

te kunnen voorzien. Uit de evaluatie blijkt dat de cijfers die door KPMG voor 2014 werden begroot 

realistisch zijn. De grootste onvoorziene uitgavenposten voor dat jaar bestonden uit stijgende 

loonkosten als gevolg van een nieuwe CAO en kosten die voortvloeiden uit het verzuim. 

 

Samenwerking 

Het korps werkt met verschillende partijen op verschillende dossiers samen. De belangrijkste 

samenwerkingspartner is het openbare lichaam. Structureel overlegt de algemeen commandant 

iedere vier maanden met de Gezaghebber en de lokaal commandant op ieder eiland.  

De uitkomsten van preventiecontroles worden doorgaans ook met de Gezaghebber besproken. 

Daarnaast adviseert de brandweer bij de verstrekking van vergunningen. Dat doet zij, afhankelijk 

van het onderwerp, zowel aan de Gezaghebber als aan de gedeputeerden.  

 

In de Veiligheidswet BES worden de veiligheidspartners (waaronder de brandweer) opgeroepen 

een samenwerkingsconvenant te sluiten voor een gemeenschappelijke meldkamerfunctie, de 

informatievoorziening en informatie-uitwisseling en het multidisciplinair oefenen. Dit convenant is tot 

op heden niet gesloten. De meldkamer is daarom nog steeds monodisciplinair. Wel wordt met 

enige regelmaat multidisciplinair geoefend. Aan deze oefeningen nemen naast het korps ook de 

politie, de geneeskundige dienst en het openbare lichaam deel. Ook met enkele private partijen 

wordt samen getraind. Op St. Eustatius wordt wekelijks met NuStar geoefend, zij het dat daar geen 

inzet kan worden geleverd aan NuStar door BKCN in het geval zich een incident voordoet. 
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Conclusies en verbetermogelijkheden 

 In hoeverre beschikt het BKCN over de taken, bevoegdheden, menskracht en middelen om in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht te functioneren binnen de kaders van wet- en regelgeving? 

 Welke verbetermogelijkheden voor de toekomst zien betrokkenen voor het BKCN? 

 

Ondanks het feit dat de inrichting en de grootte van de formatie van het BKCN grotendeels stroken 

met de formele vereisten, blijkt uit de evaluatie dat zowel de brandweer als diens stakeholders 

oordelen dat de huidige formatie (te) krap is. Enerzijds blijkt dit uit het feit dat ziekteverzuim en het 

uitroosteren van medewerkers om trainingen en opleidingen te volgen vrijwel uitsluitend opgelost 

kan worden door andere collega’s te laten overwerken. Anderzijds blijkt dit uit het feit dat het korps 

nauwelijks toekomt aan haar preventie- en preparatietaken. 

 

Daarnaast werd door verschillende partijen tijdens het onderzoek naar voren gebracht dat de vraag 

of de formatie op orde is een andere is dan de vraag of de brandweerzorg het gewenste niveau 

heeft en of BKCN beschikt over het daarvoor benodigde materieel. Deze vragen zouden idealiter 

beantwoord moeten worden als een resultaat van de risicoprofielen van de eilanden en de 

toegekende rol van de brandweer in crisisbeheersingsplannen. Pas wanneer de bestuurlijk 

verantwoordelijken zich hebben uitgesproken over de risico’s waarop de brandweer voorbereid 

moet zijn, kan worden vastgesteld of de inrichting en organisatie van de brandweer stroken met 

haar taakstelling. Tot op heden heeft deze exercitie voor BKCN nog niet plaatsgevonden en 

verschillen het openbaar lichaam, de gemandateerd korpsbeheerder en de NCTV van mening over 

wie van hen het ambitieniveau zou moeten bepalen.  

 

Los van de vraag naar het gewenste ambitieniveau werden door de geïnterviewde stakeholders in 

de evaluatie verschillende verbetermogelijkheden genoemd. Deze waren, in willekeurige volgorde: 

 Uitvoeren van een capaciteitsberekening voor de basisbemensing van het BKCN, zodat 

duidelijk wordt welke formatie minimaal nodig is om de wettelijk voorgeschreven eenheden 

volwaardig te kunnen bemensen zonder dat structureel overgewerkt hoeft te worden. 

 Uitbreiding van de formatie met een medewerker preventie die belast kan worden met de 

beleidsontwikkeling van de preventie en preparatietaak. 

 Formatierapport geeft geen formatie voor bevelvoerders op de Bovenwinden, terwijl volgens de 

structuur van de brandweer en conform Besluit brandweer BES elke basis brandweereenheid 

dient te worden geleid door een opgeleide bevelvoerder. 

 Het korps heeft geen loopbaanontwikkelingsbeleid. Als gevolg daarvan kan het gebeuren dat 

personen meer dan tien jaar in een startersfunctie blijven (Manschap A) en niet kunnen 

doorgroeien naar een hogere rang, terwijl ze feitelijk wel dat werk verrichten. Voor het borgen 

van de arbeidsmotivatie en -satisfactie kan het korps loopbaanontwikkeling in beleid gaan 

vastleggen. 

 De brandweerzorg kan voordeel hebben bij de inzet van vrijwilligers, met name in Rincon op 

Bonaire en de Bottom op Saba. Die beide posten zijn niet of onderbemenst, hetgeen de 

brandveiligheid niet ten goede komt. Deze optie is reëel omdat vrijwilligers geen taak hebben 

in de vliegtuigbrandbestrijding en zij zouden middels piketdienst kunnen worden ingepland. 

 Het handelen van de brandweer wordt vanwege een niet afgerond wetgevingsproces ten dele 

niet genormeerd. Dat maakt de uitvoering van de taakstelling soms lastig. Zo kan de  
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brandweer bij een vergunningaanvraag vaak niet objectief toetsen omdat lokaal geen 

brandveiligheidsverordening is vastgesteld. Het wegwerken van de achterstanden in het 

wetgevingsproces vergemakkelijkt de brandweer in haar taakuitvoering. 

 De dienstverlening van RCN kan verbeteren, met name de P&O diensten voorzien nog 

onvoldoende in de behoeften van het korps. 

 

Korps Politie Caribisch Nederland 

Binnen de evaluatie is voor een zevental aspecten van het politiekorps onderzocht welke wettelijke 

en overige bepalingen daarop van toepassing zijn en hoe de uitvoeringspraktijk daarvan er uitziet. 

Daarmee werd antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 

 Wat zijn de kaders wat betreft wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van 

KPCN? 

 Wat is de huidige stand van zaken van het KPCN met betrekking tot de aspecten: 

a inrichting, organisatie  

b personeel 

c plancyclus 

d ICT-informatiesystemen 

e financiën 

f samenwerking 

g gemeenschappelijke voorziening politie 

 In welke mate voldoet het KPCN aan de voorwaarden om zijn bijdrage te leveren aan de GVP 

van Curaçao, Sint Maarten en Nederland de zes criteria die de Politieke Stuurgroep 

Staatkundige Veranderingen heeft gesteld voor de inwerkingtreding van de GVP)?  

 

Inrichting en organisatie  

Uit de evaluatie blijkt dat de inrichting en organisatie niet geheel stroken met het initiële 

inrichtingsplan. Weliswaar zijn de verschillende organisatieonderdelen terug te vinden in de formele 

opzet van het KPCN, maar de onderdelen zijn soms zo rudimentair dat de beoogde functionaliteit 

niet verwacht mag worden. Dat geldt in het bijzonder voor de sectie (probleemgericht) opsporen en 

de informatievoorziening. Maar ook voor andere functies is de bemensing zodanig beperkt dat 

sprake is van een kwetsbare situatie. 

Personeel 

De wet en de aanvullende werk- en beleidsafspraken stellen diverse eisen aan de kwaliteit van het 

personeel. Op 10-10-10 werd een belangrijk deel van de formatie gevuld met medewerkers van het 

voormalige Korps Politie Nederlandse Antillen. Het merendeel van hen voldeed niet aan de 

kwaliteitseisen die voor het KPCN overeengekomen waren. Het onderzoek laat zien dat door het 

korps een meerjaren onderwijsprogramma is uitgewerkt. Ondertussen heeft 70% van het personeel 

van de basispolitiezorg deelgenomen aan een MBO4-opleidingstraject, zodat zij nu voldoen aan de 

wettelijke eisen. Ook is een eerste aanzet gegeven tot bijscholing van de kaderfuncties. Ondanks 

deze positieve ontwikkelingen wijst het onderzoek uit dat ook nu nog lang niet alle medewerkers 
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voldoen aan de opleidings- en competentievereisten. Deze divergentie speelt op alle niveaus in de 

organisatie. Op het niveau van de direct leidinggevende speelt daarnaast het probleem dat het 

binnen de organisatiecultuur van het KPCN niet de norm is elkaar rechtstreeks aan te spreken op 

taakuitvoering en verantwoordelijkheden. Ook zouden de coachende vaardigheden van 

leidinggevenden onvoldoende zijn om nieuwe medewerkers te begeleiden of nieuw geleerde 

beroepsvaardigheden in de praktijk toe te passen. Hierdoor wordt het lerend vermogen van de 

organisatie niet optimaal benut.  

Plancyclus 

De wet draagt de korpschef op eenmaal in de vier jaar een concept beheersplan op de stellen en 

ieder jaar een concept jaarplan. Het concept jaarplan wordt jaarlijks opgesteld. Een concept 

beheerplan is tot op heden nooit opgesteld omdat volgens de geïnterviewden andere zaken meer 

prioriteit genoten. 

ICT-voorzieningen 

Aan KPCN is het gebruik van ActPol als bedrijfsprocessysteem voorgeschreven. Aanvankelijk werd 

het systeem slechts mondjesmaat gebruikt en vond nog veel schaduwregistratie plaats in aparte 

Word- en Excel-documenten. Reden daarvoor was niet alleen onwennigheid, maar ook de 

aanwezigheid van verschillende bugs. Die bugs zijn nu grotendeels verholpen en uit de evaluatie 

blijkt dat de BPZ thans consequent het systeem gebruikt als zij incidenten registreert of zaken 

muteert. Dat geldt echter nog niet voor de opsporingsafdeling die gebruik maakt van een apart 

recherchesysteem, Summ-IT genaamd, dat beschikbaar gesteld wordt door het RST.  

 

Per 1 januari 2015 wordt aan ActPol een nieuwe recherchemodule toegevoegd die grotendeels het 

stramien van Summ-IT volgt. De verwachting is dat als de grootste bugs uit die module verholpen 

zijn ook de opsporingsafdelingen van KPCN gebruik zullen maken van ActPol.  

Het onderzoek levert indicaties op dat de registratiediscipline overall binnen KPCN lager ligt dan bij 

een gemiddelde Nederlandse politie-eenheid. Het OM signaleert dat veel (opsporings)informatie 

uitsluitend in de hoofden van de politiefunctionarissen terug te vinden is. 

Financiën 

Bij de start van het KPCN op 10 oktober 2010 werden de jaarlijkse kosten van het korps begroot op 

een kleine € 7 miljoen. Dit bedrag bleek in de praktijk onvoldoende om de kosten te dekken en in 

2013 maakte KPMG een kostenraming voor 2014 waarin bijna het dubbele bedrag werd begroot. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de korpschef de huidige begroting van 2014 realistisch heeft 

gevonden, maar dat op diverse posten onderuitputting en overbesteding heeft plaatsgevonden. 

Onderuitputting deed zich onder meer voor op het terrein van opleidingen en materieel. De 

onderuitputting in opleidingen werd veroorzaakt doordat KPCN een capaciteitskrapte heeft 

waardoor ze mensen niet naar opleidingen kunnen sturen. Tegelijkertijd werden ze in 2014 

geconfronteerd met meerdere TGO’s. Bij de post materieel bleef geld over omdat de aanbesteding 

voor de aankoop en het beheer van nieuwe voertuigen moest worden opgeschort.  
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Samenwerking 

De wet en aanvullende regelingen schrijven diverse vormen van samenwerking en afstemming 

voor. Uit de evaluatie blijkt dat het KPCN consequent invulling geeft aan de verplichtingen. Het gaat 

daarbij om de grote en kleine driehoek, het korpschef-overleg van de drie landen en de 

beleidsgroep RST.  

 

Een bijzondere vorm van samenwerking wordt ontleend aan artikel 5 van de Veiligheidswet BES, 

waarin bepaald is dat militairen van de KMar onder gezag van de korpschef binnen het KPCN 

kunnen worden ingezet. Het onderzoek laat zien dat van deze mogelijkhe id veelvuldig en 

structureel gebruik gemaakt wordt. Op de Bovenwinden levert de KMar de teamchefs en drie fte’s 

voor de BPZ per eiland en op Bonaire levert de KMar 5 fte voor de recherche en 1,5 fte voor de 

informatievoorziening. De inzet van de KMar wordt zowel door het KPCN als door diens 

ketenpartners hoog aangeslagen en wordt beschouwd als cruciaal voor het functioneren van het 

korps.  

Gemeenschappelijke voorziening politie en het RST 

In de plannen rond de ontmanteling van de Nederlandse Antillen is uitdrukkelijk gekozen voor de 

inrichting van een gemeenschappelijke voorziening politie (GVP), die voor en vanuit de 

politiekorpsen van Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland inzet zou gaan leveren. In de 

Rijkswet politie is vastgesteld dat de korpsen van de landen aan een aantal criteria dienen te 

voldoen voordat het RST kan worden vervangen door een GVP. Uit de evaluatie blijkt dat het 

KPCN aan geen van deze criteria  - die door de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen 

werden opgesteld– voldoet. Ook blijkt uit de evaluatie dat de bepalingen over een GVP met een 

amendement van de Rijkswet politie buiten toepassing zijn verklaard en dat tot op heden nog 

steeds zijn. Pas wanneer uit de verplichte evaluatie van alle drie de korpsen blijkt dat zij voldoen 

aan de gestelde criteria worden de bepalingen rond de GVP weer van kracht.  

 

Het gevolg van het ontbreken van een GVP is dat het KPCN voor bijstand op andere partijen een 

beroep moet doen. Vaak is dat het RST dat tot op heden operationeel is gebleven. Uit de evaluatie 

blijkt dat die situatie noch door het KPCN noch door de veiligheidspartners als een groot probleem 

wordt gezien. De gemandateerd korpsbeheerder geeft echter aan dat een dergelijke voorziening op 

termijn wenselijk is . Het RST heeft namelijk een te enge opdracht om in alle behoeften van het 

KPCN te kunnen voorzien.  

Conclusies en verbetermogelijkheden 

 In hoeverre beschikt het KPCN over de taken, bevoegdheden, menskracht en middelen om in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht te functioneren binnen de kaders van wet- en regelgeving? 

 Welke verbetermogelijkheden voor de toekomst zien betrokkenen voor het KPCN? 

 

Uit de evaluatie blijkt dat het KPCN de algemene norm van 75% bezetting van de formatie haalt 

maar dat bepaalde onderdelen onderbezet zijn. Ook blijkt dat de organisatie grotendeels het 

stramien volgt dat in de inrichtingsplannen wordt genoemd, op enkele functionaliteiten na. Hoewel 
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grote stappen gezet zijn sinds 10-10-10 voldoet het personeel voor een deel nog niet aan de 

vereiste opleidings- en competentie-eisen. Dat probleem speelt op alle niveaus. 

 

Uit de evaluatie blijkt echter ook dat de meeste stakeholders van mening zijn dat met het bepalen 

of het KPCN aan de formele inrichtings - en organisatievereisten voldoet, niet automatisch ook 

antwoord wordt gegeven op de vraag of de politiezorg op een wenselijk niveau is. Zo zou naar 

Nederlandse maatstaven het KPCN achterblijven bij de politiezorg in Nederland. De vraag die 

volgens de meeste geïnterviewden beantwoord zou moeten worden is welk ambitieniveau de 

gemandateerd korpsbeheerder voor de politiezorg voor ogen heeft. Bij het beantwoorden van die 

vraag ligt het in de rede het criminaliteitsbeeld te betrekken, omdat op basis daarvan de prioriteiten 

van het KPCN bepaald kunnen worden. Vervolgens kan worden bepaald of de huidige 

organisatiestructuur en formatie stroken met de beoogde politiezorg. De gemandateerd 

korpsbeheerder stelt op zijn beurt dat het bepalen van een ambitieniveau pas aan de orde is als 

eerst het korps formatief en kwalitatief volledig op sterkte is zodat de slagkracht duidelijk wordt. 

 

Los van het antwoord op de vraag naar het gewenste ambitieniveau en de prioritering in de 

taakstelling werden in de evaluatie door de geïnterviewde stakeholders verschillende suggesties 

voor verbetering gedaan. Deze waren, in willekeurige volgorde: 

 Het ontwikkelen van een visie op en een plan voor personeelsontwikkeling. Reden daarvoor is 

dat de kwaliteit van het personeel in de huidige formatie niet strookt met de formele vereisten 

en de bijzondere context van het korps extra belemmeringen opwerpt voor het verbeteren van 

de kwaliteit. 

 Nadat het ambitieniveau van de politiezorg - mede op basis van het criminaliteitsbeeld - is 

vastgesteld, zou nagedacht kunnen worden over de positie van het KPCN als zelfstandige 

organisatie. Verschillende stakeholders vroegen zich namelijk af of het korps  gebaat is bij zijn 

huidige positie of juist voordeel heeft bij een vorm van integratie met één of meer partners uit 

de veiligheidsketen (zoals de Nationale Politie, KMar of RST). 

 De teams op de Bovenwinden zijn gebaat bij een rechercheur die op Saba en St. Eustatius 

gestationeerd is. Op dit moment moet, wanneer zich een zaak voordoet, recherchecapaciteit 

worden ingevlogen vanuit Bonaire. Dat duurt niet alleen lang, maar de functionaris vertrekt ook 

vaak alweer snel zodat weinig continuïteit gewaarborgd is.  

 De ontschottingsdiscussie heeft in potentie veel te bieden voor het KPCN. Het is zaak deze 

discussie in goede banen te leiden en te kiezen voor een planmatige aanpak. 

 De dienstverlening van RCN kan verbeteren, met name de P&O diensten voorzien nog 

onvoldoende in de behoeften van het korps. 

 Toelating tot het korps is mede afhankelijk van het met succes afleggen van diverse toetsen en 

het doorstaan van verschillende keuringen. Het feit dat deze toetsen en keuringen in het 

Nederlands worden afgenomen, werpt een grote drempel op voor non-native 

Nederlandstaligen en leiden tot een hoog uitvalpercentage in de werving en selectie. Met 

uitzondering van de Nederlandse taaltest kan overwogen worden de toetsen ook in het 

Papiaments en Engels af te nemen. 
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1 Inleiding 

Op 10 oktober 2010 kwam een einde aan het Antilliaanse staatsverband. De eilanden Curaçao en 

Sint Maarten kregen een eigen Staatregeling waarmee zij - naar analogie van Aruba - een 

autonome positie als Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden verwierven . De eilanden Bonaire, 

Saba en Sint Eustatius werden geïntegreerd in Nederland. De nieuwe staatsrechtelijke positie van 

‘openbaar lichaam’ van deze drie eilanden werd geregeld in de Wet openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba (WolBES). Daarmee is  voorzien in een bijzondere vorm van decentraal 

bestuur die in Nederland vergelijkbaar is met die van een gemeente. 

 

De staatkundige hervormingen hebben een wijziging met zich meegebracht voor de politie en de 

brandweer op de drie BES-eilanden. De politiekorpsen en brandweerkorpsen van Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba zijn samengevoegd tot één politiekorps (Korps Politie Caribisch Nederland, 

KPCN), respectievelijk één brandweerkorps (Brandweerkorps Caribisch Nederland, BKCN).  

 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil graag goed zicht hebben op de inrichting en 

organisatie van het politiekorps en het brandweerkorps op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 

teneinde de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre beide korpsen in kwantitatief en kwalitatief 

opzicht functioneren. Om in deze behoefte te voorzien, is door DSP-groep in opdracht van het 

WODC een evaluatie uitgevoerd naar de inrichting en organisatie van beide korpsen. Dit rapport 

legt verslag van de resultaten van het onderzoek.  

 

Omdat beide korpsen apart van elkaar opereren en eigen taakstellingen kennen, is binnen de 

evaluatie feitelijk sprake geweest van twee aparte onderzoeken. In de rapportage komt dat terug in 

de hoofdstukopbouw. Hoofdstuk 4 tot en met 6 zijn uitsluitend gewijd aan het brandweerkorps 

terwijl de hoofdstukken 7 tot en met 9 gericht zijn op het politiekorps. 

 

Invalshoek evaluatie 

De evaluatie heeft een relatief formeel karakter. Dat wil zeggen dat voor beide korpsen voor de 

volgende zes onderwerpen is vastgesteld welke formele bepalingen daarop van toepassing zijn:
2
  

1 inrichting en organisatie conform O&F-rapport 

2 plancyclus 

3 kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel conform jaarplannen 

4 ICT-informatiesystemen 

5 financiën 

6 samenwerking 

 

  

 
 
 

Noot 2  Voor KPCN werd nog een zevende onderwerp onderzocht: de gemeenschappelijke voorziening politie, zoals 

bedoeld in de Rijkswet politie. 
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Vervolgens is vastgesteld in hoeverre de uitvoeringspraktijk s trookt met dit formele kader en indien 

dit niet het geval is, wat daarvoor de redenen zijn. Een volwaardig doeltreffendheid - en 

doelmatigheidsonderzoek maakte geen onderdeel uit van de evaluatie. Het onderzoek levert 

daarom geen inzicht op in de mate waarin de middelen efficiënt besteed zijn en de mate waarin de 

eventuele doelstellingen van beide korpsen werden gerealiseerd. Wel geeft het onderzoek een 

actueel beeld van beide korpsen waarop bij toekomstige beleidsontwikkeling teruggegrepen kan 

worden.  

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd voor de opzet en uitvoering van het 

onderzoek. Daarbij wordt tevens de reikwijdte van de onderzoeksresultaten aangegeven.  

In hoofdstuk 3 wordt voor BKCN voor de bedoelde zes onderwerpen vastgesteld wat het formeel 

kader is en in hoeverre de uitvoeringspraktijk met dat kader strookt. Hoofdstuk 4 beantwoordt de 

vraag of de het korps in staat is haar taken naar behoren uit te voeren en welke 

verbetermogelijkheden aan de orde zijn. In het daaropvolgende hoofdstuk worden – aan de hand 

van de hoofdvragen van het onderzoek – de conclusies van de deelevaluatie BKCN getrokken. In 

hoofdstuk 6 wordt het formeel kader en de uitvoeringspraktijk van KPCN aan de orde gesteld. 

Hoofdstuk 7 beantwoordt de vraag of KPCN in staat is haar taken naar behoren uit te voeren en 

welke verbetermogelijkheden aan de orde zijn. In hoofdstuk 8 worden – aan de hand van de 

hoofdvragen van het onderzoek – de conclusies van de deelevaluatie KPCN verwoord. 
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2 Methodische verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd voor de gehanteerde methoden van onderzoek. 

Daartoe geven we eerst de doelstelling en onderzoeksvragen van de evaluatie weer en gaan we 

daarna in op de inrichting en het verloop van het onderzoek. Tot slo t bespreken we de reikwijdte en 

beperkingen van het onderzoek.  

 

2.1 Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen 

De evaluatie had tot doel inzicht te geven in de inrichting en organisatie van het politiekorps en het 

brandweerkorps op Bonaire, Sint Eustatius en Saba sinds de oprichting per 10 oktober 2010, om 

hiermee de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre de beide korpsen in kwantitatief en 

kwalitatief opzicht functioneren, c.q. kunnen functioneren binnen de kaders van wet- en 

regelgeving. 

 

Deze doelstelling is door het WODC vertaald in de volgende probleemstelling:  

 

In hoeverre functioneren het Korps Politie Carib isch Nederland en het Brandweerkorps Carib isch 

Nederland in kwantitatief en kwalitatief opzicht b innen de kaders van wet- en regelgeving, c.q. in 

hoeverre zouden zij in staat moeten zijn b innen die kaders te functioneren?  

 

De probleemstelling is nader geoperationaliseerd in de volgende onderzoeksvragen (gegroepeerd 

per organisatie): 

 

A Brandweerkorps 

1 Wat zijn de kaders wat betreft wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van 

het BKCN? 

2 Wat is de huidige stand van zaken van het BKCN met betrekking tot de aspecten: 

a inrichting en organisatie 

b kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 

c plancyclus 

d ICT-informatiesystemen 

e financiën 

f samenwerking: 

• binnen het BKCN, met het KPCN, met de krijgsmacht; 

• publieke en private actoren binnen Caribisch Nederland; 

• buiten Caribisch Nederland met de andere landen van het Koninkri jk in de regio en 

met Nederland. 

3 In hoeverre beschikt het BKCN over de taken, bevoegdheden, menskracht en middelen om in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht te functioneren binnen de kaders van wet- en regelgeving? 

4 Welke verbetermogelijkheden voor de toekomst zien betrokkenen voor het BKCN? 
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B Politiekorps 

1 Wat zijn de kaders wat betreft wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van 

KPCN? 

2 Wat is de huidige stand van zaken van het KPCN met betrekking tot de aspecten: 

a inrichting en organisatie 

b plancyclus 

c kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 

d ICT-informatiesystemen 

e financiën 

f samenwerking:  

• binnen het KPCN, met het BKCN, met de KMar en overige delen van de krijgsmacht?  

• publieke en private actoren binnen Caribisch Nederland? 

• buiten Caribisch Nederland met de andere landen van het Koninkrijk in de regio en 

met Nederland? 

3 In welke mate voldoet het KPCN aan de voorwaarden om zijn bijdrage te leveren aan de GVP 

van Curaçao, Sint Maarten en Nederland (de zes criteria die de Politieke Stuurgroep 

Staatkundige Veranderingen heeft gesteld voor de inwerkingtreding van de GVP)? 

4 In hoeverre beschikt het KPCN over de taken, bevoegdheden, menskracht en middelen om in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht te functioneren binnen de kaders van wet- en regelgeving? 

5 Welke verbetermogelijkheden voor de toekoms t zien betrokkenen voor het KPCN? 

 

2.2 Onderzoekaanpak 

Het onderzoek kende twee fases. In de eerste fase werd op basis van deskresearch het formeel 

kader vastgesteld voor de zes onderwerpen voor beide korpsen. In de tweede fase werd op basis 

van interviews op de BES en in Nederland vastgesteld op welke wijze invulling wordt gegeven aan 

de taken en bevoegdheden.  

 

Het onderzoek werd begeleid door een commissie onder voorzitterschap van dhr. prof. dr. H.G. 

(Henk) van de Bunt, Erasmus Universiteit Rotterdam en bes tond uit de volgende leden: 

 dr. A.G. (Aart) Broek, Klasse! Onderwijs & Opvoeding/Onderzoek & Organisatie  

 dr. K. (Kitty) van Gendt, ministerie van Veiligheid en Justitie/DG Politie  

 ir. J.W.J.L. (Job) Kramer MPS, Veiligheidsregio Haaglanden 

 drs. T.L. (Theo) van Mullekom, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

 J.F.W. (Johan) Oldenboom MSc, Overlegorgaan Caribische Nederlanders 
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 Fase 1: vaststellen formeel kader BKCN en KPCN 2.2.1

Om vast te stellen wat de formele kaders zijn voor de inrichting en het functioneren van BKCN en 

KPCN is uitgebreid deskresearch verricht. Voor beide korpsen werd alle relevante wetgeving 

verzameld en bij het DGPOL werden de organisatie en formatierapporten opgevraagd alsmede de 

overige relevante beleidsstukken (zie bijlage 2 voor een overzicht van de geraadpleegde bronnen).  

Per genoemd onderwerp werd vervolgens op basis van bovengenoemde stukken door DSP-groep 

vastgesteld welke formele bepalingen van toepassing waren. Dit leverde een conceptbeschrijving 

op van het formeel kader dat door de begeleidingscommissie becommentarieerd en aangevuld 

werd.  

 Fase 2: vaststellen uitvoeringspraktijk 2.2.2

Op basis van het formeel kader werd vervolgens door DSP-groep geïdentificeerd welke 

stakeholders het meest direct te maken hadden met het werk van één of beide korpsen, dan wel 

vanuit hun informatiepositie als beste in staat waren de uitvoeringspraktijk van één of beide 

korpsen te kunnen beoordelen. Het overzicht van deze stakeholders werd ter aanvulling 

toegestuurd aan de begeleidingscommissie. Na bijstelling op basis van de suggesties van de 

commissie werden alle beoogde respondenten geïnformeerd over het onderzoek. De 

contactgegevens van de respondenten werden vervolgens aan de onderzoekers verstrekt die met 

ieder van hen een interview inplanden (zie bijlage 2 voor een overzicht van de geïnterviewde 

personen): 

 

Op basis van het formeel kader werd vervolgens per respondentgroep aparte vragenlijsten 

opgesteld. Daarbij werden de volgende groepen onderscheiden: 

2  

 Leidinggevend Operationeel Strategisch/ 

bestuurlijk 

Partner 

Brandweer     

1. Algemeen commandant Brandw eer X    

2. Participatieraad Brandw eer  X   

3. Luchthaven dir. Bonaire    X 

4. Vakbond brandw eer/ ABVO  X   

5. Lokaal commandant brandw eer St. Eustatius X    

6. Lokaal commandant brandw eer Saba X    

7. Luchthavenautoriteit St. Eustatius    X 

     

Politie     

8. Korpschef KPCN X    

9. Hoofd Bedrijfsvoering X    

10. Hoofd BZP X    

11. Hoofd Informatie  X    

12. Liaison VenJ   X  

13. Groepsinterview/participatieraad Politie  X   

14. Openbaar Ministerie/ HOvJ    X 

15. RST/teamchef    X 
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16. KMar (f lexibele pool)    X 

17. Voorzitter Vakbond pol/NAPB  X   

18. KPCN/Chef BPZ Saba  X   

19. Senior BPZ Saba  X   

20. KPCN/ Chef BPZ Statia  X   

21. Senior BPZ Statia  X   

22. Raad voor de Rechtshandhaving   X  

     

Beide korpsen     

23. Eilandsecretaris Bonaire   X  

24. Hoofd kabinet gezaghebber Bonaire   X  

25. (Voormalig) Eilandsecretaris St. Eustatius   X  

26. Gezaghebber Bonaire   X  

27. Rijksvertegenw oordiger   X  

28. Gezaghebber St. Eustatius   X  

29. Gezaghebber Saba   X  

 

 

Deze vragenlijst werd na becommentariëring door de begeleidingscommissie vastgesteld en 

verspreid onder de beoogde respondenten zodat zij zich konden voorbereiden op het interview. De 

onderzoekers bereidden zichzelf op de interviews voor door het bestuderen van een aantal recent 

verschenen rapporten waarin aspecten van de beide korpsen worden belicht. Het betrof de 

volgende titels:  

 Het aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (mei 2012). Inspectieonderzoek van de 

Raad voor de Rechtshandhaving naar het bestaan, de opzet en de werking van het 

aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Kralendijk: Raad voor de 

Rechtshandhaving. 

 Brief van de Raad voor de Rechtshandhaving aan de Minister van VenJ over het 

politieonderwijs BES (juni 2014) 

 Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (april 2013). 

Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar het functioneren van het 

opsporingsproces van de recherche van het Korps Politie Caribisch Nederland. Kralendijk: 

Raad voor de Rechtshandhaving 

 Nulmeting organisatie rampenbestrijding Bonaire (conceptversie voor wederhoor 3 juni 2014). 

Den Haag: Inspectie Veiligheid en Justitie 

 Nulmeting organisatie rampenbestrijding Saba (conceptversie voor wederhoor 3 juni 2014) 

Den Haag: Inspectie Veiligheid en Justitie 

 Nulmeting organisatie rampenbestrijding Sint Eustatius (conceptversie voor wederhoor 3 juni 

2014) Den Haag: Inspectie Veiligheid en Justitie 

 

In de periode 20 oktober – 2 november werden Bonaire, Curaçao, Saba en Sint Eustatius bezocht 

voor de afname van 36 interviews. De gesprekken vonden allemaal face to face plaats. Van ieder 

interview werd een gespreksverslag gemaakt, dat door de respondent aangevuld en geaccordeerd 

werd.  
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Via de algemeen commandant van de brandweer en de korpschef van de politie werden vervolgens 

bij Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) overzichten van de bezetting van de formatie 

opgevraagd voor december 2014.  

 Afronding 2.2.3

Nadat de onderzoekers waren teruggekeerd in Nederland werden de interviewverslagen 

geanalyseerd. Op basis van die analyse werd een eerste concepteindrapport opgesteld. In dat 

rapport waren de bezettingscijfers van de formatie nog niet verwerkt.  

 

Het eerste concept werd tijdens de tweede vergadering van de begeleidingscommissie besproken. 

Na de bijeenkomst met de commissie werd in Nederland nog met vijf personen interviews 

gehouden (zie bijlage 2 voor een overzicht van de geïnterviewde personen): 

Op basis van het commentaar van de commissie en de interviews met bovengenoemde 

stakeholders werd het tweede concepteindrapport opgesteld. Dit concept werd tijdens de derde 

bijeenkomst met de begeleidingscommissie besproken, waarna DSP-groep het eindrapport 

leverde. 

2.3 Reikwijdte en beperkingen van de evaluatie 

Het onderzoek had betrekking op twee korpsen. Binnen ieder korps werden zes onderwerpen 

belicht. Gelet op de achterliggende behoefte bij deze evaluatie van het ministerie van VenJ zijn de 

onderwerpen niet in detail belicht, maar zodanig onderzocht dat voor beide korpsen een integraal 

beeld van de inrichting en organisatie kon worden gegeven.  

 

Binnen de evaluatie zijn meer dan 40 personen gesproken binnen een totaal van 29 

organisaties(onderdelen). Hoewel dit aantal aanzienlijk is, kennen beide korpsen meer partijen met 

wie zij samenwerken of voor wie zij inzet plegen. Binnen het onderzoek zijn deze overige actoren 

niet bevraagd. De reden daarvoor is dat zij minder betrokken zijn bij het primaire werkproces van 

de brandweer en/of politie en dat vanwege de beschikbare onderzoeksmiddelen een keuze 

gemaakt moest worden. Het onderscheid tussen ‘meer’ of ‘minder’ betrokken is echter tot op 

zekere hoogte arbitrair. Gelet op het feit dat de partijen waarmee beide korpsen intensief 

samenwerken allemaal wel zijn bevraagd, is het echter aannemelijk dat de conclusies van het 

onderzoek niet noemenswaardig zouden veranderen wanneer de groep geïnterviewde 

stakeholders uitgebreider zou zijn geweest. 

 

De onderzoeksresultaten zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op interviews. Daarnaast zijn 

eerder uitgevoerde evaluaties bestudeerd waarin onderdelen van de huidige evaluatie aan bod 

kwamen. Een deel van wat in de interviews naar voren werd gebracht, kon op deze wijze worden 

gecrossvalideerd. Een deel van de onderwerpen werd echter nog niet eerder onderzocht of 

beschreven in andere bronnen waardoor geen crossvalidatie kan worden uitgevoerd. Omdat de 

ervaringen ten aanzien van deze onderwerpen bij de diverse respondenten steeds eenzelfde beeld 

opleverden, werd echter een indicatie verkregen dat de betrouwbaarheid van het onderzoek hier 

niet in het geding was. Of de validiteit van deze bevindingen ook niet in het geding was, kon niet 

worden vastgesteld.  
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3 Brandweerkorps Caribisch 
Nederland 

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld welke formele bepalingen van kracht zijn voor het 

Brandweerkorps Caribisch Nederland en in hoeverre deze bepalingen worden opgevolgd  in de 

uitvoeringspraktijk. Voor zover sprake is van een afwijking tussen het formeel bepaalde en de 

feitelijke situatie, wordt vastgesteld wat daarvoor de reden is. Daarmee wordt antwoord gegeven op 

de volgende onderzoeksvragen. 

 

1 Wat zijn de kaders wat betreft wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van 

het BKCN? 

2 Wat is de huidige stand van zaken van het BKCN met betrekking tot de aspecten: 

a inrichting en organisatie 

b kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 

c plancyclus  

d ICT-informatiesystemen 

e financiën 

f samenwerking: 

 binnen het BKCN, met het KPCN, met de krijgsmacht? 

 publieke en private actoren binnen Caribisch Nederland? 

 buiten Caribisch Nederland met de andere landen van het Koninkrijk in de regio en 

met Nederland? 

 

3.1 Inrichting, organisatie en materieel 

In deze paragraaf wordt naar de inrichting en organisatie van het brandweerkorps gekeken. Met 

inrichting en organisatie wordt hier bedoeld de structuur, de wettelijke taken en de functies van de 

verschillende onderdelen van het brandweerkorps.  

 Formeel kader inrichting en organisatie 3.1.1

Blijkens artikel 27 Veiligheidswet BES hebben de openbare lichamen een eigen brandweerkorps 

dat op elk van de eilanden een vestiging heeft. De brandweer heeft in elk van de openbare 

lichamen in ieder geval tot taak het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken 

van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee 

verband houdt; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen 

anders dan bij brand; het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; het 

adviseren van het bevoegd gezag op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het 

voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het brandweerkorps 

voert in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing tevens taken uit bij incidenten 

(Veiligheidswet BES: artikel 27, lid 2). 
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In de Veiligheidswet BES is bepaald dat aan het hoofd van het brandweerkorps een algemeen 

commandant staat die belast is met de dagelijkse leiding van het korps (artikel 5). Aan het hoofd 

van elke vestiging staat een lokaal commandant die belast is met de dagelijkse leiding van die 

vestiging. De lokaal commandant staat onder het gezag van de algemeen commandant (artikel 6). 

 

In het Besluit brandweer BES artikel 9 wordt de gemandateerd korpsbeheerder
3
 opgedragen ervoor 

te zorgen dat het brandweerkorps in elk van de openbare lichamen ten minste een 

basisbrandweereenheid, een eenheid vliegtuigbrandbestrijding en een ondersteuningseenheid voor 

hulpverlening heeft.  

 

De basisbrandweereenheid bestaat uit een bevelvoerder, een chauffeur, tevens voertuigbediener, 

en twee manschappen. Het materieel bestaat - blijkens het aangehaalde besluit - uit een 

tankautospuit met uitrusting. De basiseenheid is belast met de brandbestrijding en redding; 

technische hulpverlening; basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke 

stoffen en ondersteuning bij vliegtuigbrandbestrijding en scheepsbrandbestrijding.  

 

De eenheid belast met de vliegtuigbrandbestrijding bestaat eveneens uit een bevelvoerder, een 

chauffeur - tevens voertuigbediener- en twee manschappen. Het materieel bestaat ten minste uit 

één crashtender.
4
 De eenheid is belast met vliegtuigbrandbestrijding. 

 

De ondersteuningseenheid voor hulpverlening bestaat uit een bevelvoerder of een manschap en 

een chauffeur, tevens voertuigbediener. De eenheid beschikt qua materiaal ten  minste over een 

hulpverleningsvoertuig met uitrusting en is belast met ondersteuning bij het bevrijden van beknelde 

 
 
 

Noot 3 Aanvankelijk was de minister van BZK verantwoordelijk voor het beheer van het brandweerkorps en het korps 

politie. Dat veranderde in 2011. Op grond van de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 werd 

namelijk het DG Veiligheid van het ministerie van BZK verplaatst naar het nieuwe ministerie van VenJ. De onderdelen 

van oud-DGV zijn herschikt met wat nu DGPOL, NCTV en DGRR zijn geworden. In artikel 32 derde lid van de 

aangehaalde regeling wordt duidelijk dat DGPOL verantwoordelijk is voor het KPCN en het BKCN, waarmee 

automatisch de minister van VenJ de verantwoordelijke is geworden voor het beheer van beide korpsen. In de artikelen 

3 en 6 van de Mandaatregeling korpsbeheer politie en brandweer BES 2012 is voorts bepaald dat de  secretaris-

generaal van het ministerie van VenJ mandaat en volmacht wordt verleend ten aanzien van de tot de 

verantwoordelijkheid van de bewindspersoon behorende aangelegenheden op het terrein van het beheer van het 

politiekorps en brandweerkorps. Een aantal bevoegdheden is overigens expliciet uitgezonderd van het mandaat en de 

volmacht. Het betreft bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de minister zelf (het vaststellen van een 

ontwerpjaarplan en ontwerpbegroting voor het politiekorps en het vaststellen van het beheersplan en het 

ontwerpjaarplan en ontwerpbegroting voor het brandweerkorps). Binnen het beheer van beide korpsen is een 

onderscheid te maken tussen het zogenoemde personeelsbeheerbeheer en het materieelbeheer. Het 

personeelsbeheerbeheer is niet het formele werkgeverschap van de politieambtenaren en het brandweerpersoneel. 

Voor zover het namelijk gaat om het personeel dat is aangesteld als ri jksambtenaar BES op grond van de 

Ambtenarenwet BES en de Veiligheidswet BES, berust dat formele werkgeverschap bij de minister van BZK. De 

Minister van BZK is de formele werkgever voor de lokale ri jksambtenaren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 

waaronder de desbetreffende ambtenaren van politie en de ambtenaren van het brandweerkorps. Deze minister gaat 

ook over het sectorbeleid inzake de rijksambtenaren BES; de minister van VenJ wordt daar onder meer bij betrokken 

voor zover het gaat om politieambtenaren en brandweerambtenaren die als ri jksambtenaar BES zijn aangesteld.  

Noot 4 Een crashtender, ook wel blusreus genoemd, is een speciaal type brandweervoertuig. Het voertuig wordt 

voornamelijk op luchthavens ingezet bij de bestrijding van de gevolgen van ongevallen met vliegtuigen. Het is een type 

brandweerwagen met een zeer specifiek doel. De krachtige motor zorg t ervoor dat dit zware voertuig binnen zeer korte 

ti jd op de plaats van een incident kan zijn. Eenmaal ter plaatse kunnen grote hoeveelheden blusmiddel in korte ti jd 

worden toegepast, zonder dat de bemanning de auto hoeft te verlaten.  
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en ingesloten mensen en dieren; ondersteuning van basishandelingen bij de bestrijding van 

ongevallen met gevaarlijke stoffen; ondersteuning bij vliegtuigbrandbestrijding en 

scheepsincidenten.  

 

In artikel 33, tweede lid, Veiligheidswet BES, is bepaald dat het korps mag bestaan uit zowel 

brandweerlieden, die bij wijze van beroep werkzaam zijn bij het korps , als vrijwillige ambtenaren. 

 

De organieke hoofdstructuur van het korps laat zich op basis van het bovenstaande als volgt 

samenvatten.
5
 

 

 

 

 

In artikel 27 lid 8 Veiligheidswet BES, wordt de korpsbeheerder opgedragen een meldkamer in te 

richten ten behoeve van de brandweertaak. In artikel 66 van dezelfde wet wordt duidelijk dat de 

meldkamer een gemeenschappelijke voorziening is die wordt ingericht ten behoeve van de 

politietaak, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en het ambulancevervoer. In het 

‘Inrichtingsplan BES’ van 31 mei 2010 is bepaald dat de meldkamer organisatorisch wordt 

ondergebracht bij de politie.
6
 

 Uitvoeringspraktijk inrichting en organisatie 3.1.2

Uit de interviews binnen de brandweer en met de stakeholders blijkt dat de inrichting en organisatie 

van het brandweerkorps conform het wettelijk kader heeft plaatsgevonden. Alle drie de eilanden 

hebben een eigen vestiging. Onder gezag van de algemeen commandant staat aan het hoofd van 

iedere vestiging een lokaal commandant. Binnen de vestigingen zijn de drie voorgeschreven 

eenheden operationeel (basisbrandweereenheid, eenheid vliegtuigbrandbestrijding en 
 
 
 

Noot 5 Merk op dat de verschillende eenheden niet noodzakelijkerwijs door verschillende personen bemenst moeten 

worden. Met andere woorden: het is mogelijk dat een en dezelfde persoon zowel l id is van de ondersteuningseenheid 

als van de basis brandweer eenheid. 

Noot 6 In het inrichtingsplan wordt op pagina 19 gemeld: “De politie krijgt ten opzichte van de andere hulpdiensten 

doorgaans een veelvoud van het aantal meldingen te verwerken. Vanuit dit perspectief l igt het voor de hand om de 

gemeenschappelijke meldkamer binnen de politieorganisatie te organiseren. Een gemeenschappelijke en 

geïntegreerde meldkamer met brandweer, ambulance en politie, levert niet alleen efficiencywinst op maar creëert 

tevens de vereiste kritische massa om het meldkamerproces te kunnen inrichten  en professionaliseren.” 
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ondersteuningseenheid). Merk daarbij op dat de eenheden grotendeels door dezelfde 

functionarissen worden bemenst, die afhankelijk van het type incident verschillende soorten inzet 

kunnen plegen. Dit betekent overigens dat de eenheden niet gelijktijdig kunnen uitrukken, maar dat 

dan eerst herbemenst moet worden vanuit de piketdienst.  

 

Sinds 2010 is het wagenpark gefaseerd vernieuwd, zo blijkt uit de interviews met de algemeen 

commandant en met diverse functionarissen binnen de openbare lichamen. Met de komst van drie 

nieuwe hulpverleningsvoertuigen eind 2014 zijn de eenheden qua voertuigen compleet. Wel werd 

van de zijde van de participatieraad van de brandweer opgemerkt dat het brandblusvoertuig op de 

luchthaven van Saba geen crashtender is in de strikte betekenis van het woord . De spuitinstallatie 

kan namelijk niet vanuit de cabine van het voertuig worden bediend, wat bij grote branden op de 

luchthaven veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen voor het brandweerpersoneel. Op Saba 

kunnen echter uitsluitend kleine vliegtuigen landen. De kans op een grote brand op de luchthaven 

werd daarom door de geïnterviewden als zeer klein ingeschat.  

 

Wat betreft Bonaire is de huidige inrichting, organisatie en het materieel naar het oordeel van zowel 

de brandweer als zijn stakeholders praktisch op orde. Met de komst van de nieuwe kazerne in 2015 

wordt bovendien de werksituatie op de luchthaven aanzienlijk verbeterd. Niet alleen is het 

nachtverblijf een stuk comfortabeler en kan de brandweer beschikken over een sportfaciliteit, maar 

ook hoeft de crashtender niet langer bi j iedere ‘wide body’
7
 vlucht uit te rukken omdat ieder punt op 

de landingsbaan vanaf de nieuwe kazerne binnen twee minuten aan te rijden is.
8
 

 

Op de Bovenwinden worden meer opmerkingen gemaakt bij het materieel. Verschillende 

geïnterviewden oordelen dat op St. Eustatius de kazerne aan vervanging toe is. Volgens de lokaal 

commandant is het gebouw verouderd en is er sprake van lekkage. De Gezaghebber betwijfelt 

ernstig of de kazerne bestand is tegen sterke wind. Dat zou betekenen dat de brandweer bij een 

orkaan zelf grote problemen kan ondervinden en wellicht niet (volledig) in staat is uit te rukken om 

de gevolgen van een orkaan te bestrijden. De Rijksvertegenwoordiger wijst erop dat de oriëntatie 

en positie van de kazerne niet optimaal is, omdat bij het uitrukken de crashtender een sterke 

haakse bocht moet maken en daarmee kostbare tijd verliest bij het aanrijden op de luchthaven.  

 

  

 
 
 

Noot 7 Een wide body-vliegtuig is een vliegtuig met twee of meer gangpaden in de normale passagiersconfiguratie. 

Wide body's hebben meestal een rompdiameter van 6 meter of meer. 

Noot 8 Naast de brandbestrijding op het land oefent het korps ook brandbestrijding op Bonaire uit op zee. Formeel is 

dit niet haar taak, maar in afwezigheid van een kustwacht voor dit eiland voorziet de brandweer hierin. De enige 

uitzondering is de rescue boat. Deze boot is nodig omdat de brandweer vooralsnog belast is met bijstandverlening op 

zee. De boot die het korps gebruikt, voldoet echter niet aan de hedendaagse standaarden. Niet alleen is het vaartuig al 

bijna 35 jaar oud, maar het beschikt ook over slechts één motor. Als die motor het begeeft ti jdens de inzet kan geen 

hulp meer worden verleend. Ook is de boot – vanwege de lage railing - ongeschikt om met hoge golven te varen, zo 

werd door de participatieraad van het korps naar voren gebracht.  
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Op Saba wordt door de participatieraad gewezen op de lange aanrijtijden bij het dorp de Bottom. 

Weliswaar is er een kazernelocatie in de Bottom, maar deze is niet permanent bemenst. De 

brandweerlieden zullen daarom in de regel vanaf de luchthaven op de Bottom moeten aanrijden 

hetgeen betekent dat zij het hele eiland over moeten rijden voordat het dorp bereikt wordt.  

 

3.2 Kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van het personeel. 

‘Kwantitatief’ wordt hier in enge zin opgevat als het aantal en soort formatieplaatsen, terwijl onder 

‘kwalitatief’ de bepalingen rondom scholing, certificering en trainingen van het personeel worden 

verstaan. 

 Formeel kader formatie 3.2.1

Het formeel kader voor de formatie van het brandweerkorps is uitgewerkt in het ‘Formatierapport 

Brandweer’ van juni 2010. Daarin werd de volgende formatie voorgesteld.  

 

Tabel 3.1 Initiële formatie BKCN 

nr. Functie Aantal X Functiestramien BZK/BES* 

1 Algemeen Commandant 1,0 Management 

2 HRM adviseur 0,5 Advies 

3 P-beheerder 0,5 Administratie en Beheer 

4 Medew erker f inanciële administratie/boekhouding 0,5 Administratie en Beheer 

5 Managementassistente/ secretaresse 1,0 Managementondersteuning 

 Vestiging Bonaire   

6 Lokaal Commandant Bonaire 1,0 Management 

7 plv. Commandant Bonaire vakoff icier van dienst/specialist 

preventie, materiaal, preparatie of opleiden & oefenen 

1,0 Management 

8 vakoff icier van dienst/specialist 

Preventie, materiaal, preparatie of opleiden & oefenen 

3,0 Management 

9 Bevelvoerder/ploegchef 3,0 Management 

10 Bevelvoerder/instructeur/on scene commander  3,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

11 Manschap B 16,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

12 Manschap A specialist  20,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

 Vestiging Sint Eustatius   

13 Lokaal Commandant Sint Eustatius 1,0 Management 

14 plv. Commandant Sint Eustatius vakoff icier van dienst 1,0 Management 

15 Bevelvoerder/ploegchef  Management 

16 Bevelvoerder/instructeur   Operationeel/specialistisch medew erker 

17 Manschap B 7,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

18 Manschap A specialist  6,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

19 Manschap A 4,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

20 Administratief Medew erker/Centralist 1,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

  



 

 
 

 27 RAPPORT | Inrichting en organisatie Brandweerkorps en Korps Politie Caribisch Nederland | 
DSP-groep 

 Vestiging Saba   

21 Lokaal Commandant Saba 1,0 Management 

22 Plv. Commandant Saba, Caribisch off icier 1,0 Management 

23 Bevelvoerder/ploegchef  Management 

24 Bevelvoerder/instructeur  Operationeel/specialistisch medew erker 

25 Manschap B 7,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

26 Manschap A specialist  1,0 Operationeel/specialistisch medew erker 

 Totaal aantal fte  

 (vast-/beroepsbrandweer) 

78,0*  

*In dit overzicht w ordt het functiestramien van BZK gevolgd. In dat stramien hebben bepaalde 

managementfuncties ook een operationeel karakter. 

**Excl. 2,5 fte bedrijfsvoering/ondersteuning 

 

 Uitvoeringspraktijk formatie 3.2.2

Uit het interview met de algemeen commandant blijkt dat op basis van vervolgafspraken het korps 

uit de initiële formatie een aantal functies heeft afgestaan aan RCN. Het gaat om de HRM-adviseur, 

P-beheerder, medewerker financiële administratie/boekhouding en managementassistente/ 

secretaresse die bij elkaar 2,5fte van de initiële formatie uitmaakten. In onderstaande tabel wordt 

de bezetting van de huidige formatie van het korps weergegeven en vergeleken met de initiële 

formatie.  

 

Tabel 3.2 Vergelijking Initiële formatie met huidige bezetting BKCN (op 1 december 2014) 

nr. Functie Volgens O&F 

rapport 

December 2014 verschil 

1 Algemeen Commandant 1 1 0 

2 HRM adviseur* 0,5* - Nvt 

3 P-beheerder* 0,5* - Nvt 

4 Medew erker f inanciële administratie/boekhouding* 0,5* - Nvt 

5 Managementassistente/ secretaresse* 1* - Nvt 

 Vestiging Bonaire      

6 Lokaal Commandant Bonaire 1 1 0 

7 plv. Commandant Bonaire vakoff icier van dienst/specialist 

preventie, materiaal, preparatie of opleiden & oefenen 

1 1 

0 

8 vakoff icier van dienst/specialist 

Preventie, materiaal, preparatie of opleiden & oefenen 

(w aarvan 1 tevens Hoofd repressie) 

3 3 

0 

9 Bevelvoerder/ploegchef 3 0 -3 

10 Bevelvoerder/instructeur/on scene commander  3 6 3 

11 Manschap B 16 14 -2 

12 Manschap A specialist  20 20 0 

 Vestiging Sint Eustatius     

13 Lokaal Commandant Sint Eustatius 1 1 0 

14 plv. Commandant Sint Eustatius vakoff icier van dienst 1 0 -1 
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15 Bevelvoerder/ploegchef   19 1 

16 Bevelvoerder/instructeur     0 

17 Manschap B 7 3 -4 

18 Manschap A specialist  6 5 -1 

19 Manschap A 4 6 2 

20 Administratief Medew erker/Centralist 1 1 0 

 Vestiging Saba     

21 Lokaal Commandant Saba 1 1 0 

22 Plv. Commandant Saba, Caribisch off icier 1 
 

-1 

23 Bevelvoerder/ploegchef   
 

 
24 Bevelvoerder/instructeur   

 

 
25 Manschap B 7 1 -6 

26 Manschap A specialist  1 3 2 

 Manschap A  2 2 

     

 totaal 78 70 -8 

Bron: RCN (2014) 

*functies zijn overgeheveld naar RCN en drukken als zodanig niet meer op de formatie van BKCN 

 

 

Worden de huidige bezettingscijfers (peildatum 1 december 2014) vergeleken met de initiële 

formatie dan blijkt dat sprake is van onderbezetting van netto 8 fte op de totale fo rmatie voor de 

drie eilanden tezamen. Op Bonaire zijn 2 manschappen B minder dan initieel beoogd. Op St. 

Eustatius is formeel geen plaatsvervangend lokaal commandant, zijn 4 manschappen B minder dan 

de formatie voorschrijft en komt het korps 1 manschap A specialist tekort. In plaats daarvan zijn 

echter wel twee gewone manschappen A boven formatie op St. Eustatius. Op Saba ontbreekt 

eveneens een plaatsvervangend commandant en zijn 6 manschappen B minder dan beoogd. Daar 

staat tegenover dat de vestiging Saba wel kan beschikken over 2 extra manschappen A specialist 

en 2 manschappen A die helemaal niet genoemd worden in het initiële formatieplan.  

 

Uit de interviews met de algemeen commandant, de participatieraad en de diverse actoren binnen 

de openbare lichamen komt naar voren dat met deze bezetting alleen de ondergrens van de 

basisbrandweerzorg gerealiseerd kan worden. Ziekteverzuim en/of deelname aan opleidingen 

kunnen alleen worden opgevangen door het laten overwerken van medewerkers.  

 

Het meest gewenst, aldus geïnterviewden, is personele uitbreiding die kan worden aangewend 

voor de preventietaken, in het bijzonder voor de beleidskant van de preventietaak. De feitelijke 

controle van objecten zou dan vanuit de dagdagelijkse ploegen kunnen gebeuren, vertelt de 

algemeen commandant. Daarnaast moet goed nagedacht worden over de bemensing van de post 

in het dorp Rincon. Die bestaat namelijk uit twee manschappen, waardoor geen sprake is van een 

volwaardige eenheid. Met een dergelijke bemensing kan niet eenzelfde veiligheidsniveau worden 

gerealiseerd als met een volwaardige eenheid. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar de 

consequenties moeten wel van tevoren onder ogen worden gezien. Eenzelfde discussie over de 

 
 
 

Noot 9 De persoon die formeel benoemd is als bevelvoerder functioneert als plaatsvervangend lokaal commandant. 
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veiligheidsrisico's zou eigenlijk ook gevoerd moeten worden over het feit dat op Saba en St. 

Eustatius formeel geen bevelvoerders zijn, zo vertelt de algemeen commandant. 

 

In het initiële formatierapport wordt ook gesproken over inzet van vrijwilligers. Van die inzet is tot op 

heden geen sprake geweest. Van de zijde van het brandweerkorps werd daarvoor een aantal 

redenen naar voren gebracht. In de eerste plaats speelt het feit dat het korps  verantwoordelijk is 

voor de brandweerzorg op de luchthavens. De opkomsttijden bij incidenten op de luchthavens 

bedragen 2 minuten. Wil het korps deze tijden kunnen garanderen, dan kan alleen met vrijwilligers 

worden gewerkt die tijdens een dienst aanwezig zijn op de kazerne van de luchthaven. Dat vereist 

echter een aanzienlijk grotere tijdsinvestering van de vrijwilligers dan wanneer zij – zoals 

gebruikelijk bij vrijwilligers - vanuit een piketdienst opgeroepen worden. Gelet op deze 

tijdsinvestering betwijfelt de participatieraad of er überhaupt kandidaten gevonden worden voor een 

functie van vrijwillige brandweer op de luchthaven. Daarnaast werd opgemerkt dat het werven van 

vrijwilligers ook de nodige tijd vraagt. Tijd die in de afgelopen jaren nodig was om eerst de reguliere 

organisatie op te bouwen. 

 

De algemeen commandant gaf tijdens de evaluatie aan wel de mogelijkheid voor de inzet van 

vrijwilligers op Saba in de Bottom en op Bonaire in Rincon te willen onderzoeken. Op Saba hebben 

deze mogelijk toegevoegde waarde voor de brandbestrijding in de Bottom. Dit dorp moet bij brand 

namelijk worden aangereden vanaf de luchthaven wat - gelet op de afstand - veel tijd kost. 

Wanneer het korps kan beschikken over vrijwilligers die in de Bottom wonen, kunnen de aanrijtijden 

drastisch worden ingekort. Voor Rincon op Bonaire kan ook gedacht worden aan vrijwilligers. 

Vanuit die kazerne hoeft tens lotte geen eenheid te worden bemenst die verantwoordelijk is voor de 

vliegtuigbrandbestrijding, waardoor de aanrijtijden minder strak zijn en reguliere brandbestrijding 

nog binnen de gestelde normtijden gerealiseerd kan worden met lokale vrijwilligers. Voo rdat echter 

overgegaan kan worden tot de inzet van vrijwilligers, dient – naar het oordeel van de algemeen 

commandant - wel eerst de wet- en regelgeving in Caribisch Nederland rond de rechtspositie van 

de vrijwilliger nader uitgewerkt te worden.  

 Formeel kader kwaliteitseisen personeel 3.2.3

Ingevolge de artikelen 27, negende lid, 33, derde, vierde en vijfde lid, en 80, vierde lid, van de 

Veiligheidswet BES kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden 

gesteld over het personeel van het brandweerkorps BES. Met het Besluit brandweer BES is daar 

gevolg aan gegeven. In de artikelen 2 en 13 van het Besluit brandweer BES wordt enerzijds 

bepaald dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld voor de in dit besluit opgesomde 

functies en anderzijds regels worden gesteld over de gelijkstelling van diploma’s van het personeel 

van de brandweer die zijn verstrekt tot de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van 

de Veiligheidswet BES.  

 

In de Regeling personeel brandweer BES (OEBO BES) worden de bepalingen in het Besluit 

brandweer BES nader uitgewerkt.
10

 Zo wordt, in de bijlage die hoort bij artikel 2, eerste lid, van de 

 
 
 

Noot 10 Met het OEBO BES wordt een systeem gecreëerd dat de vakbekwaamheid op peil brengt en op peil houdt. 

Kenmerkend van het stelsel is dat het opleiden, examineren, oefenen en bijscholen geen losstaande onderdelen meer 

vormen maar één geheel. Met de OEBO BES worden alle medewerkers van de brandweer opgeleid, geëxamineerd, 

geoefend en bijgeschoold voor de functie die zij daadwerkelijk uitoefenen . 
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OEBO BES per functie aangegeven wat de taken en bijbehorende competenties zijn  en welke 

instroomeisen worden gesteld aan kandidaten voordat ze kunnen deelnemen aan de interne 

opleidingen voor de verschillende functies. Met het OEBO BES wordt beoogd hetzelfde werk- en 

denkniveau als in Nederland te realiseren, rekening houdend met de afwijkingen in de 

taaktoebedeling die door de lokale omstandigheden ontstaan.
11

 

 

Het karakter van bepaalde functies binnen het brandweerkorps BES maakt een aanstellingskeuring 

en een periodiek preventief medisch onderzoek noodzakelijk, zo blijkt uit de toelichting op de 

OEBO BES. In de OEBO BES is daarom voorzien in de bedoelde keuringen, zowel voor de 

beroeps- als voor de vrijwillige medewerkers.  

 

Uit het jaarplan 2014 van het BKCN valt op te maken dat de diverse examens en opleidingen die 

door de OEBO BES vereist zijn thans worden ontwikkeld door het IFV. Het IFV heeft daarbij de 

wettelijke taak zorg te dragen voor de examinering en certificering. In hetzelfde jaarplan wordt 

vermeld dat in 2014 een vakbekwaamheidsbeleidsplan zal worden opgesteld waarin, “op basis van 

de inwerkingstelling van de overgangsregeling, concrete trajecten met tijdpad worden gedefinieerd 

om te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en keuringen voor diverse functies binnen de 

organisatie. Er zal hierbij een meerjarenopleidingsplan worden opgesteld , evenals een 

kwaliteitszorgsysteem ter borging van de professionaliteit binnen het korps.”  

 

  

 
 
 

Noot 11 Het OEBO BES is inhoudelijk afwijkend van de Europees-Nederlandse variant, wat verband houdt met 

feitelijkheden zoals het insulaire karakter van de openbare lichamen, de onderlinge afstand tussen de BES -eilanden, 

de afstand tot het Europese deel van Nederland, het klimaat (waaronder de dreiging van orkanen e n tropische 

stormen), de mate van geaccidenteerdheid van het landschap, de bevolkingsomvang, de lokale 

scholingsmogelijkheden, de bijstand vanuit de andere (ei)landen en de bredere rol van de publieke brandweer (zoals 

de brandweerzorg op lucht- en zeehavens). Het OEBO BES staat daarmee, als gelijkwaardig systeem, naast de 

Europees-Nederlandse variant, hetgeen betekent dat niet alleen BES-opgeleide brandweerlieden bijscholing nodig 

hebben als zij in het Europese deel van Nederland hun beroep willen uitoefenen, maar ook dat Europees-Nederlands 

opgeleide brandweerlieden bijgeschoold moeten worden als zij op de BES-eilanden werkzaam willen zijn. Op het 

laatste wordt een uitzondering gemaakt voor brandweerofficieren. Voor deze categorie brandweerpersoneel geldt d at 

de Europees-Nederlandse en de OEBO-BES kwalificatie-eisen identiek zijn. 
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Om examens voor opleidingen op locatie te kunnen organiseren, zijn gecertificeerde oefen- en 

examenobjecten onontbeerlijk. Uit het jaarplan valt op te maken dat het korps beoogt gefaseerd op 

alle drie de vestigingen verschillende gecertificeerde oefen- en examenobjecten tot haar 

beschikking te hebben die voldoen aan de certificeringseisen volgens de OEBO-BES.
12

 

 

In artikel 31 van de Veiligheidswet BES wordt de korpsbeheerder brandweer opgedragen een 

kwaliteitszorgsysteem in te richten.  

 

Het (operationele) werk binnen een brandweerkorps brengt een relatief hoog risico op verzuim met 

zich mee. In het jaarplan 2014 wordt voor 2015 een maximaal ziekteverzuimpercentage van 7,5% 

genoemd. Ook wordt in het jaarplan vermeld dat het niet reëel is om te verwachten dat in 2014 dit 

percentage al behaald wordt. Om in 2015 te kunnen komen tot een percentage van 7,5% wordt er 

voor 2014 ingezet op een ziekteverzuimpercentage van 8,5%. 

 Uitvoeringspraktijk kwaliteitseisen personeel 3.2.4

Uit de interviews blijkt dat het BKCN wat betreft de kwaliteit van het personeel duidelijk nog in een 

overgangsfase verkeert, waarbij de kwaliteitsontwikkeling zich richt op de bepalingen in de concept 

OEBO BES. Met de nog geldende wetgeving is het personeel zowel bevoegd als bekwaam. Echter 

het personeel is voor 10-10-10 opgeleid door zowel certificerende instanties zoals de NBBE (nu 

IFV) als door jumelage korpsen uit NL waarbij geen sprake was van formele certificering. Om die 

reden zal bij de formele invoering van de OEBO-BES een minderheid van het personeel voldoen 

aan de competenties en instroomeisen die in de bijlage van de bedoelde regeling staan opgesomd, 

zo wordt door verschillende geïnterviewden naar voren gebracht. Omdat deze diploma’s (in 

combinatie met eerder verworven competenties) vaak wel een voldoende kennis - en 

vaardigheidsniveau garanderen is in samenwerking met het IFV gestart met een traject tot 

gelijkstelling van diploma’s. Het traject bestaat daaruit dat eerst per persoon is vastgesteld of 

gelijkstelling direct kan geschieden of dat nog aanvullende bijscholing en opleiding gewenst is. Na 

eventuele voltooiing van het vereiste bijscholings- of opleidingstraject zal uiteindelijk door de 

gemandateerd korpsbeheerder de gelijkstelling formeel worden bekrachtigd. Dit gebeurt op het 

moment dat de OEBO BES formeel van kracht wordt, hetgeen vermoedelijk op 1 januari 2016 

gebeurt.  

 

Het IFV-traject is thans al ver gevorderd en leverde voor de manschappen A en B de minste 

problemen op. In 2013 en 2014 hebben voor hen diverse bijscholings- en opleidingstrajecten 

plaatsgevonden, waaronder bijvoorbeeld een bijscholing voor de vliegtuigbrandbestri jding in 

samenwerking met de brandweer Schiphol. Met name voor de (vak)Officieren van Dienst inclusief 

lokaal commandanten van Saba en St. Eustatius moe(s)t meer werk worden verzet. Zij moeten 

namelijk allen een officiersopleiding volgen. Het gaat om een groep van zes personen die al 

benoemd is in de functie maar formeel nog niet beschikt over de juiste rang. Daarnaast moeten de 

bevelvoerders op Saba en St. Eustatius nog worden opgeleid. Omdat in het huidig O&F-rapport (zie 

 
 
 

Noot 12 Op dit moment is er alleen op Sint Maarten een gecertificeerd oefen- en examenobject aanwezig. Uit het 

jaarplan valt op te maken dat in 2014 het korps – geli jkti jdig met het vernieuwen van zijn wagenpark - een eigen 

gecertificeerd examen- / oefenobject wil realiseren. 
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tabel 3.2) geen bevelvoerders zijn opgenomen, zijn deze collega’s echter nog niet benoemd  en 

ontbreken deze functies dus vooralsnog op de Bovenwinden. 

 

Voor de officiersopleiding die door IFV is ingericht, wordt gebruik gemaakt van instructeurs van Sint 

Maarten die eveneens door IFV zijn opgeleid en gecertificeerd. De algemeen commandant wijst 

erop dat binnen het korps de bevelvoerders op Bonaire en enkele officieren al zijn opgeleid tot 

instructeur. Bovendien maken ze sinds enige tijd gebruik van een implementatiemanager die 

ondersteuning biedt bij het organiseren van het vergroten van de vakbekwaamheid van het huidige 

personeel. Deze implementatiemanager - gedetacheerd vanuit de veiligheidsregio Gelderland-

Midden - geeft invulling en verricht sturing op het opleidingsprogramma en het 

vakbekwaamheidsprogramma van het korps. In het vakbekwaamheidsbeleidsplan dat door hem 

wordt opgesteld, wordt rekening gehouden met de eisen van de concept OEBO BES. Focus daarbij 

is, volgens de algemeen commandant, eerst de operationele functies. De bedoeling  is dat het 

BKCN bij het opstellen van het nieuwe Beheersplan 2016-2019 in een plateauplanning kan 

aangeven wanneer iedereen de juiste diploma’s heeft voor zijn/haar functie binnen het korps.  

 

Een gecertificeerd oefenobject is in Caribisch Nederland nog niet voorhanden. Reden daarvoor is – 

zo vertelt de algemeen commandant – dat IFV nog niet alle criteria heeft vastgesteld waaraan een 

oefenobject moet voldoen. In 2016 gaat IFV het korps ondersteunen bij het opstellen van een 

inrichtings- en beheerplan voor de oefenobjecten op de BES. Doel is om op alle eilanden een 

object te hebben (dat steeds een andere situatie simuleert). De realisatie geschiedt gefaseerd en 

niet eerder dan 2016. Voor praktijkexamens wordt op dit moment gebruik gemaakt van een 

oefenobject op Sint Maarten. Op dit moment wordt getraind met niet-gecertificeerde oefenobjecten 

op alle drie de eilanden.  

 

Nieuwe manschappen A hebben conform de regels van de OEBO BES een medische 

aanstellingskeuring ondergaan. Het in de bedoelde regeling genoemde periodieke preventieve 

medische onderzoek wordt nog niet uitgevoerd. Verschillende geïnterviewden verwachten dat een 

deel van het langzittende personeel – zonder aanvullende maatregelen - niet door de keuring komt. 

Van de zijde van de participatieraad wordt verder opgemerkt dat het wellicht behulpzaam is dat de 

korpsleiding expliciet gaat aangeven op welke criteria de medische toets wordt verricht, zodat het 

personeel zich gericht kan voorbereiden. De algemeen commandant wijst erop dat het personeel 

op dit moment de gelegenheid wordt geboden binnen diensttijd te sporten. Echter niet op alle 

kazernes zijn sportfaciliteiten aanwezig. Ook de sportinstructeur die in het initiële O&F rapport 

genoemd wordt, ontbreekt – vanwege financiële overwegingen - in de huidige bezetting.  

 

Een kwaliteitszorgsysteem – zoals bedoeld in artikel 31 van de Veiligheidswet BES – is nog niet 

ingericht. Volgens de brandweercommandant en de gemandateerd korpsbeheerder is dit systeem 

pas aan de orde als de basisvoorzieningen op orde zijn. 

 

De in het jaarplan 2014 genoemde verzuimcijfers worden slechts ten dele herkend op de werkvloer. 

Zowel de lokaal commandanten als de algemeen commandant zien geen reden om aan te nemen 

dat sprake is van een bovengemiddeld hoog niveau van verzuim. Wel wordt van de zijde van de 

participatieraad opgemerkt dat een aantal medewerkers langdurig ziek is en dat dat verzuim 

doorwerkt in de cijfers. Alleen de vakbond heeft de indruk dat sprake is van een hoog verzuim. De 
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algemeen commandant vertelt echter dat verzuimpercentages in het jaarplan 2014 

hoogstwaarschijnlijk onjuist zijn, maar kan niet aangeven of de cijfers in werkelijkheid hoger of lager 

liggen. RCN, die deze cijfers produceert, heeft namelijk te kampen met onvolkomenheden in zijn 

personeelsadministratie en kan om die reden nog geen betrouwbare informatie leveren.  

 

3.3 Plancyclus 

 Formeel kader plancyclus 3.3.1

De formele plancyclus voor het brandweerkorps Caribisch Nederland wordt gegeven  door de 

Veiligheidswet BES en beperkt zich feitelijk tot artikel 29. Daarin wordt bepaald dat de algemeen 

commandant - na overleg met de lokaal commandanten - ten minste eenmaal in de vier jaar het 

ontwerpbeheerplan en jaarlijks het ontwerpjaarplan opstel t, met een daarbij behorende begroting. 

Voorafgaand aan het opstellen van de plannen worden de Bestuurscolleges gehoord. De 

korpsbeheerder stelt uiteindelijk de stukken vast.  

 

Naast de eigen taak speelt de brandweer ook een belangrijke rol in de plancyclus van de 

Bestuurscolleges van de afzonderlijke openbare lichamen. Zo wordt in de Veiligheidswet BES – ex 

artikel 42 - het Bestuurscollege opgedragen het beleidsplan vast te stellen ten aanzien van de 

brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Een risicoprofiel maakt deel uit van 

dat plan (artikel 43). De wet draagt het college echter op het beleidsplan pas vast te stellen nadat 

overleg is gevoerd met de algemeen commandant.  

 

Voorts is in artikel 45 van dezelfde wet bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur 

categorieën inrichtingen, categorieën rampen en luchtvaartterreinen kunnen worden aangewezen 

waarvoor de Gezaghebber een rampbestrijdingsplan vaststelt. Voor zover dergelijke 

rampenbestrijdingsplannen worden opgesteld, heeft de Rijks vertegenwoordiger de taak deze te 

toetsen en ontvangt de algemeen commandant het plan ter kennisneming. Aan welke criteria de 

toetsing dient te geschieden, laat de wet onbenoemd.  

 Uitvoeringspraktijk plancyclus 3.3.2

Uit het interview met de algemeen commandant blijkt dat hij in 2011 het concept beheerplan 2012-

2015 heeft opgesteld. Dit plan is echter nooit vastgesteld. De reden daarvoor is dat andere zaken 

meer prioriteit hadden, aldus de gemandateerd korpsbeheerder. Het plan is inmiddels achterhaald 

door de actualiteit waardoor het weinig zin heeft het alsnog vast te stellen. Bij het opstellen heeft de 

algemeen commandant destijds toenadering gezocht tot de Bestuurscolleges. Hij constateerde 

echter dat de colleges duidelijk moeite hadden hun rollen en verantwoordelijkheden bij het plan te 

zien en weinig inhoudelijke punten aandroegen. Deze passieve houding wijten de algemeen 

commandant en het hoofd van het kabinet van de gezaghebber aan het feit dat het college in het 

verleden geen taak had bij de brandweerzorg en pas sinds 10-10-10 deze taak opgedragen heeft 

gekregen. 
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Het concept jaarplan wordt ieder jaar opgesteld. Dat doet de algemeen commandant – in 

tegenstelling tot artikel 29 Veiligheidswet BES – niet na consultatie van de Bestuurscolleges, maar 

na consultatie van de Gezaghebbers. Uit de interviews met de Gezaghebbers en het hoofd van het 

kabinet van de Gezaghebber van Bonaire blijkt dat de brandweerzorg op papier weliswaar valt  

onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurscollege, maar dat de Gezaghebber primair het 

aanspreekpunt is voor de algemeen commandant en de lokale brandweercommandanten, omdat 

hij de portefeuille ‘veiligheid’ heeft.
13

 De algemeen commandant heeft in 2014 wel voor het eerst 

het definitieve jaarplan van BKCN in het Bestuurscollege van Bonaire besproken, zo blijkt uit de 

interviews met de eilandsecretaris, het hoofd kabinet van de Gezaghebber en de Gezaghebber van 

dit openbaar lichaam. Deze bijeenkomst bleek volgens de eilandsecretaris en de Gezaghebber van 

Bonaire ook vruchtbaar voor de interne politieke en ambtelijke discussie over het 

veiligheidsdossier. Directe spin off van deze bijeenkomst is de discussie over het vergroten van de 

brandveiligheid in hotels op het eiland, dat binnen het openbaar lichaam gestart is.
14

  

 

Uit de interviews met de Gezaghebbers, (voormalig) eilandsecretarissen en het hoofd van het 

kabinet van de Gezaghebber op Bonaire blijkt dat de brandweer een grote bijdrage levert aan de 

planvorming met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing op alle drie  de eilanden 

en dat deze bijdrage waardering oogst bij de veiligheidspartners. Ook de algemeen commandant 

ervaart dat de inbreng van de brandweer serieus genomen wordt en daar waar nodig tot 

bijstellingen leidt. Als voorbeeld vertelt hij dat op aangeven van de brandweer de crisisteams – 

vanuit het oogpunt van de werkbaarheid – kleiner zijn gemaakt dan aanvankelijk werd 

voorgesteld.
15

  

 

Verder blijkt uit de interviews met de Gezaghebbers en de (voormalig) eilandsecretarissen dat nog 

niet door middel van een algemene maatregel van bestuur categorieën inrichtingen, categorieën 

rampen en luchtvaartterreinen zijn aangewezen waarvoor de Gezaghebber een 

rampbestrijdingsplan moet vaststellen. De brandweer heeft zodoende ten aanzien van artikel 45 

Veiligheidswet BES nog geen rol kunnen spelen. Wel zijn - zoals hiervoor opgemerkt - op alle drie 

de eilanden een risicoprofiel, beleidsplan en rampen- en crisisplan opgesteld. Daarnaast zijn voor 

elk eiland een (of meerdere) ABC kaart(en) ontwikkeld. waarbij de brandweer het bestuur van 

 
 
 

Noot 13 Ook ten aanzien van de vergunningen die genoemd worden in de ‘Algemene Politiekeur’ en de 

‘Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap’ (het Bonairiaanse respectievelijk 

Sabaanse/St. Eustatiaanse equivalent voor de APV) is de brandweer direct verantwoording schuldig aan de 

gezaghebber. De brandweer adviseert het Bestuurscollege over andere vergunningen (zoals bouwvergunning, 

hindervergunning, milieuvergunningen) zo blijkt uit het interview met het hoofd van het kabinet van de Gezaghebber 

van Bonaire.  

Noot 14 Overigens werd door zowel het hoofd van het kabinet van de Gezaghebber als de Gezaghebbers zelf 

opgemerkt dat de bestuurscolleges nog onvoldoende besef hebben van het feit dat zij sinds 10/10/10 verantwoordelijk 

zijn voor de brandweerzorg. 

Noot 15 Deze planvorming is in opdracht van het ministerie van VenJ ondersteund vanuit het brandweerkorps 

Haaglanden. Ondersteuning werd geboden zowel bij het opstellen van het beleidsplan, de risicoprofielen als de 

rampenplannen. Niet alle producten zijn echter al vastgesteld. In 2013 zijn het risicoprofiel Bonaire, het beleidsplan 

inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing Bonaire, het oefenbeleidsplan 2013-2017 en het rampen- en crisisplan 

Bonaire vastgesteld. Her risicoprofiel is opgesteld en geeft gestructureerd aan welke mogelijke calamiteiten zich 

kunnen voordoen op Bonaire. Hierbij valt te denken aan o.a. overstroming (tsunami), extreme weersomstandigheden, 

explosie, bedreiging volksgezondheid, luchtvaartincident, aardbeving. Op St. Eustatius is een rampenbestrijdingsplan 

en een risicoprofiel opgesteld. Op Saba is alleen rampenbestrijding en wordt nog gewerkt aan een risicoprofiel.  
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advies voorzag. Het gaat onder meer om plannen voor BOPEC, Curoil en NuStar.
16

 Daarnaast 

heeft de Luchthaven van Bonaire zelf een rampenbestrijdingsplan opgesteld en daarbij nauw 

afgestemd met de brandweer, zo blijkt uit de interviews met de luchthaven, de eilandsecretaris en 

de algemeen commandant. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) heeft het plan 

goedgekeurd, nadat eerst op basis van een gemeenschappelijke oefening de werking ervan 

getoetst was.  

 

3.4 ICT-informatiesystemen 

 Formeel kader ICT-informatiesystemen 3.4.1

Het wettelijk kader voor de inrichting van het informatiesysteem van de brandweer is weinig 

expliciet. In de Veiligheidswet BES, artikel 69, eerste lid, is alleen bepaald dat regels gesteld 

kunnen worden over de informatie- en communicatievoorzieningen en het gebruik daarvan door de 

politie, het brandweerkorps en de diensten van de openbare lichamen. Die regels zij n echter tot op 

heden niet opgesteld voor het brandweerkorps.  

 

Uit het Jaarplan 2014 van het korps valt op te maken dat het BKCN zijn ICT afneemt bij RCN-

Centraal, de shared service unit van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Voor de administratie 

van de bedrijfsactiviteiten in het primaire werkproces wordt AG5 gebruikt. In dit systeem wordt het 

aantal inzetten, uitrukken, opleidingen, oefeningen, uitrukrapporten etc. bijgehouden. In 2013 is 

gestart met de module materiaalbeheer in AG5. Voor AG5 dienen jaarlijks licenties te worden 

betaald. 

 Uitvoeringspraktijk ICT-informatiesystemen 3.4.2

De reguliere ICT-voorzieningen zijn naar tevredenheid van het korps en een duidelijke verbetering 

ten opzichte van vóór 10/10/10, zo blijkt uit de interviews met de participatieraad en de algemeen 

commandant. De stabiliteit van de verbinding met het centrale netwerk is echter niet altijd goed. 

Vooral de post in Rincon heeft regelmatig te maken met uitval, zo meldt de participatieraad. Het 

komt om die reden vaak voor dat vanuit die locatie geen dagrapporten kunnen worden gemaakt. 

Ook merken de lokaal commandanten van Saba en St. Eustatius op dat hun eilanden voor RCN 

kennelijk minder prioriteit hebben dan Bonaire wat betreft de ICT-voorzieningen.  

 

De ICT-voorzieningen rond de meldkamer zijn nog onvoldoende, naar het oordeel van de 

algemeen commandant en de participatieraad, omdat het nu nog niet mogelijk is operationele 

informatie via het systeem uit te wisselen tussen de eigen meldkamervoorziening en de eenheid ter 

plaatse.  

 
 
 

Noot 16 BOPEC (BOnaire PEtroleum Corporation) is een brandstofopslag terminal in het noorden van Bonaire die 

volledig in handen is van het Venezolaanse PDVSA. CUROIL (Curaçao Oil) is een olieproducten distributiebedrijf 

waarvan de hoofdvestiging op Curaçao is. Op Bonaire hebben ze een olieterminal aan de noordrand van Kralendijk. 

NuSTAR is een Amerikaans olieproducten distributiebedrijf met een olieterminal op S t. Eustatius. 
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AG5 werkt wat betreft de registratie van de uitrukken en oefeningen naar behoren. Op basis van 

het systeem zijn eenvoudig overzichten te maken en de medewerkers zijn goed vertrouwd met de 

werking ervan. Die vertrouwdheid is volgens de participatieraad vooral te danken aan de training 

die werd aangeboden voordat het systeem in gebruik genomen werd. Materiaal wordt op dit 

moment nog niet in AG5 geregistreerd, maar apart in Excel. De reden daarvoor is dat degenen die 

belast zijn met de registratie van materiaal en onderdelen een digitale handleiding hebben 

ontvangen, maar nog niet getraind zijn.  

 

3.5 Financiën  

 Formeel kader financiën  3.5.1

De grootte van het budget van BKCN werd in het inrichtingsplan van juni 2010 geschat op € 4.19 

miljoen. Dit bedrag bleek in de daaropvolgende jaren steeds niet toereikend, waardoor het 

ministerie van VenJ verschillende malen aanvullende middelen beschikbaar heeft moeten stellen. 

In de rapportage Inzicht in KPCN en BKCN (KPMG d.d. 28 oktober 2013) is een 

schattingsbegroting voor 2014 gemaakt die uitgaat van $ 7.4 miljoen (omgerekend tegen een koers 

van € 1/$ 1,30 is dat: € 5,7miljoen). 
 

 
Kostenoverzicht 2012 – 2014 in US $ * 1000 

 Realisatie 2012 Begroting 2013 Schatting17 2014 

Personeel  $ 3.252 $ 3.619 $ 3.518 

Materieel $ 826 $ 1.101 $ 1.260 

Specif ieke 

apparaatskosten 

$ 1.028 $ 1.520 $ 1.530 

RCN centraal generiek $ 1.127 $ 1.099 $ 1.099 

 $ 6.233 $ 6.755 $ 7.407 

Bron: KPMG (28 oktober 2013). Quickscan f inanciële functie schattingsbegroting 2014 KPCN en BKCN 

 Uitvoeringspraktijk financiën  3.5.2

Uit het interview met de algemeen commandant blijkt dat de schatting voor 2014 – zoals gemaakt 

door KPMG – dicht in de buurt komt van de reële uitgaven. Posten waarop meer dan voorzien werd 

uitgegeven, waren - als gevolg van de CAO-veranderingen – de personeelskosten. Ook de kosten 

die te maken hebben met opleidingen en de kosten die voortvloeien uit verzuim bleken in 2014 

hoger dan geraamd. De algemeen commandant merkt op dat eigenlijk pas sinds 2014 goed zicht is 

op de inkomsten en uitgaven van het korps. De reden hiervoor is dat BKCN sinds 1 augustus 2014 

beschikt over een financiële controller.  

 

 
 
 

Noot 17 De schattingsbegrotingen 2014 - opgesteld door KPCN en BKCN en gevalideerd door KPMG - zijn tot stand 

gekomen door een ‘van grof naar fi jn’ benadering in workshops met de organisaties. Deze benadering heeft ertoe 

geleid dat een groot aantal van de kostenposten zijn doorgesproken en tot schattingen voor 2014 hebben geleid. 
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3.6 Samenwerking 

 Formeel kader samenwerking 3.6.1

In deze paragraaf wordt het formele kader voor de samenwerking geschetst. Dat wil zeggen dat 

vastgesteld wordt of, en zo ja met welke partijen, het brandweerkorps formeel samenwerkings-

verbanden onderhoudt.  

 

Blijkens het wettelijke kader kent het brandweerkorps voor diverse taken samenwerkings-

verbanden. In de eerste plaats betreft het de samenwerking tussen het korps en de 

Bestuurscolleges rond de beleids- en beheerplannen (zie onder 2.3). In het 'deelrapport inzake de 

organisatie en formatie van het onderdeel Brandweerkorps BES uit 2010’ is voorts bepaald dat de 

lokaal commandant agendalid is van het Bestuurscollege en namens de algemeen commandant 

verantwoordelijk is voor de contacten daarmee. Ook adviseert de lokaal commandant de 

verantwoordelijke gedeputeerde op het gebied van de brandweerzorg. 

 

Ook in het kader van de handhaving van de openbare orde en bestrijding van branden, rampen en 

crises schrijft de wet verschillende vormen van samenwerking voor. Zo is in artikel 65, eerste lid, 

Veiligheidswet BES bepaald dat de Bestuurscolleges, de korpsbeheerder politie en de 

korpsbeheerder brandweer een convenant sluiten.
18

 Het convenant heeft in ieder geval betrekking 

op de meldkamerfunctie, op de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair 

oefenen en de operationele prestaties van het brandweerkorps en de politie en  - indien van 

toepassing - de onderdelen van de krijgsmacht bij rampen en crises, zo blijkt uit het tweede lid van 

het aangehaalde artikel.  

 

Hoewel de wet niet daartoe noopt, bestaan ondertussen wel officiële samenwerkingsafspraken met 

de bedrijfsbrandweren van NuStar (St. Eustatius) en BOPEC (Bonaire), zo blijkt uit het jaarplan 

2014. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op het gezamenlijk oefenen conform het 

Oefenplan 2013/2014. Voorts wordt in hetzelfde jaarplan aangegeven dat het korps extra aandacht 

wil gaan besteden aan het multidisciplinair oefenen met ketenpartners als KPCN, 

GHOR/ziekenhuizen, Defensie en de diensten van de openbare lichamen. De laatste groep met 

name in het kader van oefeningen van de rampenstaf en andere teams van de drie 

crisisbeheersingsorganisaties conform de crisis- en rampenplannen van de openbare lichamen. 

 

Hoewel de brandweer – in tegenstelling tot de politie – niet wettelijk verplicht is tot het aangaan van 

samenwerking binnen de regio, heeft het korps wel de intentie dat te doen. Zo is in het Jaarplan 

2014 Brandweerkorps Caribisch Nederland te lezen dat het korps op gebied van industrie - en 

vliegtuigbrandbestrijding, brandpreventie en brandweeropleidingen een professioneel netwerk wil 

onderhouden en indien nodig contact zoekt met instanties in het bui tenland ter ondersteuning met 

specifieke kennis. Ook wil het korps met ketenpartners als KPCN, KMar en GHOR/Ambulance 

 
 
 

Noot 18 Het convenant wordt gesloten met de minister van Defensie indien het betrekking heeft op onderdelen van de 

krijgsmacht. 
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afspraken maken over samenwerking. Met de autonome landen binnen het koninkrijk in de regio wil 

het korps een informeel overleg opstarten en afspraken maken over samenwerking en bijstand.  

 Uitvoeringspraktijk samenwerking 3.6.2

Zoals opgemerkt onder 3.3 is de brandweer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 

risicoprofielen en crisisbeheersingsplannen op alle drie de eilanden. In tegenstelling tot de bepaling 

in het 'deelrapport inzake de organisatie en formatie van het onderdeel Brandweerkorps BES uit 

2010’ is de lokaal commandant geen agendalid van het Bestuurscollege. Volgens de algemeen 

brandweercommandant kan worden volstaan met de bepaling in artikel 30 Veiligheidswet BES dat 

stelt dat de algemeen commandant ten minste vier maal per jaar overlegt met elk van de 

Bestuurscolleges en de lokaal commandant. Uit de interviews blijkt overigens dat ook hier niet het 

Bestuurscollege, maar de Gezaghebber namens het openbaar lichaam deelneemt aan deze 

besprekingen. Ook de uitkomsten van brandpreventie-controles worden doorgaans aan de 

Gezaghebber teruggekoppeld en niet rechtstreeks aan het Bestuurscollege.  

 

Uit de interviews met de algemeen commandant en de lokaal commandanten blijkt dat de lokaal 

commandant ook gevraagd wordt in het kader van vergunningenverlening ofwel aan het 

Bestuurscollege ofwel aan de Gezaghebber te adviseren. Dit gebeurt echter niet altijd in de daartoe 

aangewezen gevallen en daar waar wel om advies werd gevraagd, wordt dit niet altijd opgevolgd. 

Als voorbeeld werd het advies aangehaald dat de brandweer op Bonaire uitbracht bij de verlening 

van een vergunning voor een evenement op een pier in Kralendijk. De brandweer adviseerde 

vanuit veiligheidsoverwegingen geen vergunning te verlenen. De Gezaghebber besloot vervolgens 

contrair.  

 

Het in artikel 65 lid 1 Veiligheidswet BES bedoelde convenant is tot op heden niet opgesteld. De 

reden waarom is bij de algemeen commandant niet bekend. Gevolg is dat thans nog geen sprake is 

van een gemeenschappelijke meldkamer. De meldkamer van de politie neemt overigens wel 

brandmeldingen aan, maar belt vervolgens zelf weer het (nood)nummer van de brandweer. Op de 

Bovenwinden bellen burgers het rechtstreekse nummer dat ofwel leidt naar de kazerne of naar de 

pikettelefoon. 

 

Ondanks het ontbreken van een convenant zijn tussen BKCN en BOPEC en tussen BKCN en 

NuStar wel gezamenlijke oefenplannen opgesteld. Met BOPEC worden deze oefeningen nog niet 

uitgevoerd. De algemeen commandant wijst erop dat hier ook niet sprake is van structurele 

samenwerking.
19

 Voor St. Eustatius ligt dat anders: er zijn geen officiële afspraken met NuStar, 

maar er wordt in principe wel wekelijks gezamenlijk getraind op hun terrein. Als daar een incident 

plaatsvindt dan heeft het korps echter een signalerende functie. Ondersteuning kunnen zij niet 

 
 
 

Noot 19 Vergelijk ook met Gezamenlijke Brandweer (2012). Onderzoeksrapport Brandweer Caribisch Nederland. 

Rozenburg: Gezamenlijke Brandweer. p. 10: “De geplande oefeningen vinden voornamelijk plaats op het niveau van de 

brandbestrijdingsteams. Er wordt niet of nauwelijks (alleen bij de grote oefening) getraind op managementniveau. De 

samenwerkingsoefening tussen BOPEC en BKCN op coördinati e-niveau vindt niet plaats. Er is geen structureel 

oefenplan aanwezig.” 
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bieden aangezien zij geen geschikt materiaal hebben. Andersom kan NuStar menskracht inzetten 

ter ondersteuning van BKCN, maar daarover zijn nog geen afspraken.  

 

Het voorgenomen multidisciplinair oefenen met de ketenpartners zoals KPCN en GHOR wordt op 

beperkte schaal uitgevoerd, zo wordt door de brandweer aangegeven. Samen met het ziekenhuis 

op Bonaire is een roadmap opgesteld waarin de intensivering van de samenwerking wordt 

uitgewerkt. Ook worden op dat eiland CoPI-trainingen gehouden waaraan naast de brandweer ook 

politie, geneeskundige dienst, en het openbaar lichaam deelnemen. Tevens wordt op Bonaire 

iedere maand met defensie geoefend. Op Saba wordt met de ambulancedienst geoefend en op  

St. Eustatius wordt wekelijks op het terrein van NuStar getraind met de bedrijfsbrandweer van deze 

petrochemische onderneming. Jaarlijks worden op de bovenwinden orkaanoefeningen gehouden, 

waaraan ook alle veiligheidspartners deelnemen. En bij de jaarlijkse oefening maritieme 

rampenbestrijding door Rijkswaterstaat ondersteunt de algemeen commandant de Gezaghebber 

ten aanzien van de besluitvorming.  

 

Samenwerking met de brandweerkorpsen van de andere landen van het Koninkrijk vindt niet 

plaats, vertelt de algemeen commandant. De enige samenwerking die er is , beperkt zich tot Sint 

Maarten waar op het terrein van opleidingen en perslucht gemeenschappelijke voorzieningen zijn.  
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4 Verbetermogelijkheden 

Binnen de evaluatie is op basis van de interviews vastgesteld of de inrichting en organisatie van het 

brandweerkorps volgens de stakeholders verbetermogelijkheden laten zien. Daarmee wordt 

antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 

 

4 Welke verbetermogelijkheden voor de toekomst zien betrokkenen voor het BKCN? 

4.1 Ambitieniveau 

De brandweerzorg in Caribisch Nederland is de laatste jaren sterk ontwikkeld  en uitgebouwd. Zo is 

het wagenpark praktisch geheel vernieuwd en zijn diverse nieuwe medewerkers tot het korps 

toegetreden. Daarmee heeft het korps nu grotendeels de formatie en het materieel die in de 

inrichtingsplannen werden genoemd. 

 

Met het grotendeels bereiken van de formatieve en organieke vereisten zoals neergelegd in de 

inrichtingsplannen is echter niet de vraag beantwoord of de brandweerzorg op de BES nu op orde 

is. Diverse stakeholders wijzen erop dat bij deze vraag andersom geredeneerd moet worden. Dat 

wil zeggen dat niet gekeken moet worden of de inrichting en formatie voldoet aan de formele 

vereisten, maar wat de risico’s van de eilanden zijn waarop de brandweer zich moet voorbereiden. 

Hoewel op dit moment een risico-inventarisatie, een beleidsplan en een rampen- en crisisplan zijn 

opgesteld en per eiland bovendien voor één locatie een ABC-kaart is gemaakt, is nog niet bepaald 

op welke situaties BKCN moet kunnen acteren en wat dat betekent voor de inrichting en 

organisatie.
2021

  

 

Het ontbreken van een expliciete keuze over het gewenste niveau van de brandweerzorg en 

daarmee samenhangend het beoogde veiligheidsniveau, brengt met zich mee dat het BKCN geen 

stip op de horizon heeft die richting geeft aan de verdere ontwikkeling. Bovendien wijzen 

verschillende stakeholders erop dat het wenselijk is dat, nog voordat zich calamiteiten voordoen, 

van de zijde van de gemandateerd korpsbeheerder (DGPOL) en de systeemverantwoordelijke 

(NCTV) een keuze wordt gemaakt over het gewenste niveau van preparatie van de brandweer. 

Daarmee kunnen niet alleen schade en slachtoffers worden voorkomen, maar wordt ook een 

heilloze discussie vermeden over de verantwoordelijkheid in het geval de brandweer niet bij machte 

is een situatie onder controle te krijgen.
22

  

 
 
 

Noot 20 Wel constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie (2014) dat voor een aantal van de waarschijnlijke 

rampenscenario’s de brandweer niet in staat is de benodigde inzet te kunnen  leveren. Zie bijvoorbeeld: Inspectie 

Veiligheid en Justitie (2014). Nulmeting organisatie rampenbestrijding Saba . Den Haag: Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. p. 15  

Noot 21 Uitzondering daarop is de brandweerzorg op luchthaven. Als gevolg van internationale wet - en regelgeving is 

de brandweerzorg daar wel expliciet genormeerd. 

Noot 22 In dat kader is ook het rapport van de gemeenschappelijke brandweer uit 2012 interessant. “Zowel brandweer 

Bonaire als brandweer St. Eustatius zijn niet adequaat voorbereid op (industriële) incidenten die kunnen plaatsvinden 

bij de bedrijven BOPEC en NuStar. Ondanks een redelijke algemene kennis- en voorzieningenniveau op het gebied 

van basis brandbestrijding ontbreekt het het korps BKCN aan specifieke kennis en materieel om industriële incidenten 

die bij BOPEC en NuStar kunnen optreden, te bestrijden. Het korps is volledig afhankelijk van het personeel en 
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De gemandateerd korpsbeheerder meldt tijdens het onderzoek dat deze formeel geen standpunt 

heeft ten aanzien van het gewenste niveau van de brandweerzorg en verwijst daarbij naar de 

NCTV die als systeemverantwoordelijke voor crisis- en brandbestrijding moet worden aangemerkt. 

Als de NCTV van mening is dat de brandweer inzet moet kunnen leveren bij bepaalde type 

incidenten of moet voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen dan bepaalt de gemandateerd 

korpsbeheerder vervolgens wat dat betekent voor het materieel en de organisatie. Wel merkt de 

gemandateerd korpsbeheerder op dat de Caribische context van invloed is op de slagkracht van de 

brandweer. Daar waar in Nederland bijvoorbeeld snel een beroep gedaan kan worden op 

nabijgelegen korpsen, ontbreekt die mogelijkheid op de eilanden. Dat brengt automatisch met zich 

mee dat minder eenvoudig kan worden opgeschaald. 

 

De NCTV verwijst echter tijdens het onderzoek naar artikel 37, tweede lid, Veiligheidswet BES 

waarin het bestuurscollege belast wordt met de brandweerzorg. Het is ook het bestuurscollege dat 

eenmaal in de vier jaar een beleidsplan dient vast te stellen ten aanzien van de brandwe erzorg, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. De minister van VenJ kan daarnaast doelstellingen 

vaststellen ten aanzien van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing (conform artikel 41 lid 1 

Veiligheidswet BES). In het beleidsplan dient het bestuurscol lege dan een uitwerking te geven hoe 

aan die doelstellingen zal worden voldaan. Onder andere vanwege het feit dat de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing nog in een opbouwfase verkeren, is daar volgens de NCTV 

nog geen invulling aan gegeven.  

 

Voorts vermeldt de NCTV dat het begrip systeemverantwoordelijkheid van de minister van VenJ 

vaak wordt gebruikt, maar dat wordt noch in de Veiligheidswet BES noch in de memorie van 

toelichting bij die wet nader omschreven. Feitelijk wordt daarmee bedoeld dat de minis ter er zorg 

voor draagt dat er een systeem van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing komt.  

 

4.2 Capaciteitsberekening  

Ongeacht het antwoord op de vraag of het aantal eenheden of brandweerposten al dan niet moet 

worden uitgebreid, doen zich met het huidige aantal eenheden en brandweerposten regelmatig 

capaciteitsproblemen voor. Dat wil zeggen dat in de huidige formatie en bezetting onvoldoende 

ruimte zit om verzuim en/of opleidingen in het kader van de vakbekwaamheid met de reguliere 

bemensing op te kunnen vangen. Van de zijde van de veiligheidsregio Haaglanden wordt zelf 

gemeld dat op het gebied van repressie al jaren sprake is van een bezetting die onder het minimum 

zou liggen. In de praktijk wordt uitval van het personeel dan ook vaak opgevangen door andere 

medewerkers over te laten werken.
23

 Uit de interviews blijkt dat geen recente analyse is gemaakt 

 
 
 

materieel van de bedrijven. Operationele planvorming t.a.v. incidenten bij de bedrijven is niet of nauwelijks aanwezig, 

formele en informele uitwisseling van informatie vindt nauwelijks plaats, waardoor er bij BKCN geen inzicht is wat er 

zich bij de bedrijven afspeelt. Er zijn geen structurele samenwerkingsafspraken tussen BKCN en de bedrijven .” 

Gezamenlijke Brandweer (2012). Onderzoeksrapport Brandweer Caribisch Nederland. Rozenburg: Gezamenlijke 

Brandweer. p. 17. Zie verder ook: Inspectie Veiligheid en Justitie (2014) die constateert dat de brandveiligheid bij Curoil 

op Bonaire niet gegarandeerd is: Inspectie Veiligheid en Justitie (2014). Nulmeting organisatie rampenbestrijding 

Bonaire. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. p. 13.  

Noot 23 Overwerk wordt overigens door het personeel niet als iets negatiefs gezien. Het biedt namelijk de kans het 

salaris te verhogen.  
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van de werkroosters in relatie tot de taakstellingen, het te voorziene verzuim en de 

opleidingen/vakbekwaamheidstrainingen. Om vast te stellen of de huidige formatie voldoende is om 

de taakstellingen van de diverse eenheden naar behoren uit te voeren, is het zinvol deze 

berekening alsnog te maken (echter niet eerder dan nadat het vakbekwaamheidsbeleidsplan en 

opleidingsplan zijn vastgesteld, zodat ook precies voor iedere medewerker kan worden 

aangegeven welke tijd hij/zij vrijgespeeld moet worden voor het bijhouden/op peil kri jgen van de 

beroepsvaardigheden). 

 

4.3 Preventietaken 

Vooruitlopend op de uitkomsten van de discussie over het gewenste ambitieniveau van het korps 

werd zowel door BKCN, de openbare lichamen en de Veiligheidsregio Haaglanden (die het BKCN 

ondersteunt) opgemerkt dat het wenselijk is dat de formatie wordt uitgebreid met een functie die 

zich specifiek kan richten op de wettelijk verplichte preventietaken, en dan in het bijzonder de 

beleidskant van de preventietaak. De feitelijke controle van objecten zou dan vanuit de 

dagdagelijkse ploegen kunnen gebeuren. 

 

4.4 Materieel Bonaire 

Sinds 2011 is veel geïnvesteerd in materieel, zodat thans voldaan wordt aan alle wettelijke 

vereisten. Zowel van de zijde van het korps als van de zijde van het openbaar bestuur van Bonaire 

werd tijdens de interviews verteld dat als gevolg van de groei van de toeristensector steeds vaker 

hoge gebouwen worden opgeleverd op het eiland. Het BKCN beschikt echter op geen van de 

eilanden over een ladderwagen. Bij brand in hoge gebouwen is dat een beperking die 

veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Geïnterviewden vertellen dat overwogen kan worden 

om voor Bonaire een ladderwagen aan te schaffen. Van de zijde van de Veiligheidsregio 

Haaglanden werd naar aanleiding van die opmerking naar voren gebracht dat het zinvol is om de 

aanschaf van nieuw materieel te baseren op een risicoanalyse. In Den Haag zijn destijds de 

redvoertuigen aangeschaft voor panden van 6 meter of hoger, waar geen tweede uitgang is. Het 

redvoertuig kan hiervoor dienen bij een calamiteit. Of voor Bonaire een dergelijke ladderwagen ook 

gewenst is moet blijken uit de bedoelde analyse.  

 

4.5 Ontschotten 

Tussen de veiligheidspartners in Caribisch Nederland is een discussie rond ontschotting gaande. 

Kort samengevat houdt deze discussie in dat de veiligheidspartners menen dat zij – vanwege de 

geringe omvang van hun organisaties en de beperkte mogelijkheid tot plannen van het werkaanbod 

- soms te maken hebben met onderbezetting en op het andere moment juist capaciteit over 

hebben. Tussen verschillende veiligheidspartners zit enige overlap in bevoegdheden en gebruikt 
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materieel. De ontschottingsgedachte is dan dat door inventief gebruik te maken van elkaars 

bevoegdheden en middelen er doelmatiger kan worden gewerkt dan thans geschiedt.
24

 

 

Een bijzondere vorm van ontschotting die tijdens het onderzoek genoemd werd, betreft de inzet van 

kwaliteiten van de inwoners van de eilanden. Deze beschikken over allerlei expertises zoals lassen 

of duiken. Worden nu tussen het brandweerkorps en deze lokale experts goede afspraken 

gemaakt, dan kan de brandweer in voorkomende gevallen gebruikmaken van deze experts. Met dit 

concept zou de brandweer zich kunnen ontslaan van de plicht allerlei (dure) expertises in huis te 

halen die soms maar sporadisch ingezet worden.  

 

Een andere vorm van ontschotting die naar voren werd gebracht tijdens de evaluatie betreft de 

sportinstructeur. Deze functie ontbreekt in de huidige formatie, maar is - gelet op de 

vakbekwaamheidsvereisten - wel nuttig. Onderzocht kan worden of de sportinstructeur gedeeld kan 

worden met één of meer van de andere veiligheidspartners, bijvoorbeeld met KPCN, KMar, douane 

of Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN).  

 

4.6 Wettelijk kader 

De inzet van de brandweer is gebonden aan (lokale) wet- en regelgeving. Echter, deze wet- en 

regelgeving laat verschillende onderdelen van het takenpakket en de personele organisatie 

onbenoemd. Zo wordt er binnen de evaluatie op gewezen dat de brandweer weliswaar het 

Bestuurscollege dient te adviseren over diverse vergunningen (zoals bouwvergunningen, 

hindervergunningen en milieuvergunningen), maar dat thans nog geen lokale 

Brandveiligheidsverordening is vastgesteld. De brandweer beschikt zodoende niet over een 

toetsingskader. Ook de in het vorige hoofdstuk aangehaalde wetgeving die de arbeidspositie van 

de vrijwilligers moet regelen, is niet uitgewerkt. Voor het goed functioneren van BKCN verdient het 

daarom volgens verschillende stakeholders aanbeveling om na te gaan welke lacunes ten aanzien 

van de brandweerzorg thans in het wettelijk kader aanwezig zijn en welke daarvan met voorrang 

dienen te worden aangepakt. 

 

4.7 Vrijwilligers 

Binnen het BKCN zijn momenteel geen vrijwilligers werkzaam. Zoals in het vorige hoofdstuk door 

geïnterviewden is aangegeven, spelen het ontbreken van wetgeving en het feit dat de kazernes op 

de eilanden de vliegtuigbrandbestrijding en de reguliere brandbestrijding combineren daarbij een 

 
 
 

Noot 24 Voorbeelden van ontschotting die binnen de evaluatie genoemd werden, waren onder meer de inzet van 

opsporingsambtenaren die zowel onder gezag van de korpschef van de politie, het gezag van de KMar als van de 

douane kunnen optreden. Op een eiland als Saba kan het heel handig zijn als de politie een politionele verrichting moet 

uitvoeren op de luchthaven maar daar op dat moment geen personeel heeft, om dan gebruik te kun nen maken van de 

opsporingsambtenaar die op dat moment onder gezag van de KMar op de luchthaven zit. Andere voorbeelden die 

genoemd werden, hadden betrekking op het delen van een boot door de brandweer en de politie, zodat tussen de 

Bovenwindse eilanden gevaren kan worden en er bijstand verleend kan worden. 
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rol. Als de wetgeving op orde is, lijken er echter wel degelijk mogelijkheden te bestaan voor de inzet 

van vrijwilligers op de brandweerpost Rincon en voor de brandweerpost in de Bottom op Saba. 

 

4.8 Loopbaanontwikkeling 

Van de zijde van de participatieraad wordt opgemerkt dat BKCN een aantrekkelijkere werkgever 

wordt als er meer aandacht komt voor loopbaanontwikkeling. Zo kent het korps verschillende 

medewerkers die al meer dan 10 jaar als manschap A werkzaam zijn. Voor deze medewerkers is 

het demotiverend wanneer zij niet kunnen doorgroeien naar hogere rangen (waaronder manschap 

B), terwijl deze functies wel worden opengesteld voor externen die ook nog niet beschikken over de 

vereiste opleidingen.
25

 

 

4.9 Bestaansrecht korps 

Volgens een van de stakeholders staat het eigenstandige karakter van het korps ter discussie. 

BKCN zou te klein zijn om specialismen op te bouwen. Een oplossing zou gevonden kunnen 

worden in schaalvergroting door het korps aan te laten sluiten bij een veiligheidsregio in Europees 

Nederland. 

 

4.10 Bevelvoerders 

Het formatierapport geeft geen formatie voor bevelvoerders op de Bovenwinden, terwijl de structuur 

van de brandweer en conform Besluit brandweer BES elke basisbrandweereenheid dient te worden 

geleid door een opgeleide bevelvoerder. 

 

4.11 Dienstverlening RCN 

De samenwerking tussen RCN en BKCN is voor verbetering vatbaar, zo wordt door de algemeen 

commandant en de gemandateerd korpsbeheerder verteld. Met name de producten van 

personeelszaken zouden te wensen overlaten. Als voorbeeld wordt genoemd dat RCN geen 

betrouwbare verzuimcijfers kan leveren en het korps nu weer een controller in dienst heeft die werk 

doet waarvoor feitelijk RCN verantwoordelijk is. Overigens hebben RCN en BKCN formeel geen 

dienstverleningsafspraak. 

 

  

 
 
 

Noot 25 Zie ook het onderzoeksrapport van Ecorys (2013), waarin eveneens gewezen wordt op de beperkingen rond 

loopbaanontwikkeling. Ecorys (2013). De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever. Rotterdam: 

Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN. 
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5 Conclusies BKCN 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste conclusies van de 

evaluatie ten aanzien van BCKN getrokken.  

 

5.1 Formeel kader en stand van zaken 

Binnen de evaluatie is voor een zestal aspecten van het brandweerkorps onderzocht we lke 

wettelijke en overige bepalingen daarop van toepassing zijn en hoe de uitvoeringspraktijk daarvan 

er uitziet. Daarmee wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:  

1 Wat zijn de kaders wat betreft wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van 

het BKCN? 

2 Wat is de huidige stand van zaken van het BKCN met betrekking tot de aspecten: 

a inrichting en organisatie 

b kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 

c plancyclus 

d ICT-informatiesystemen 

e financiën 

f samenwerking 

 Inrichting en organisatie 5.1.1

Uit de evaluatie blijkt dat de inrichting en organisatie van het brandweerkorps stroken met wat in de 

wet- en regelgeving is vastgelegd. Op alle drie de eilanden is sprake van een brandweerkazerne en 

daarbinnen zijn de drie voorgeschreven eenheden operationeel. Ook qua materieel beschikt het 

korps over de voorgeschreven objecten. Wel blijkt uit het onderzoek dat de kazerne op  

St. Eustatius in gebrekkige staat verkeert en dat de eenheid vliegtuigbrandbestrijding op Saba niet 

beschikt over een crashtender in de formele betekenis van het woord.  

 

 Kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 5.1.2

De bemensing van de formatie valt niet helemaal samen met het initiële inrichtingsplan.  

Op 1 december 2014 was de bezetting 8 fte minder dan de initiële formatie voorschrijft. Bovendien 

worden geen vrijwilligers ingezet binnen het korps, terwijl bij de initiële formatie daar wel vanuit 

gegaan wordt. Tijdens de evaluatie oordeelden zowel de brandweer als diens stakeholders dat de 

huidige bezetting te krap is voor het op reguliere wijze uitoefenen van de taken, maar dat ook de 

formatie zelf weinig ruimte biedt voor flexibiliteit. Enerzijds blijkt deze krapte uit het feit dat 

ziekteverzuim en het uitroosteren van medewerkers voor trainingen en opleidingen vrijwel 

uitsluitend opgelost kan worden door het laten overwerken van collega’s. Anderzijds blijkt dit uit het 

feit dat het korps nauwelijks toekomt aan haar preventie- en preparatietaken.  
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Op dit moment zijn in concept de toelatings- en vakbekwaamheidseisen bepaald die voor alle 

brandweerlieden moeten gaan gelden. De verwachting is dat deze eisen per 1-1-2016 formeel van 

kracht worden. Bij de aanname van nieuw personeel wordt – vooruitlopende op deze formalisering 

– al rekening gehouden met deze eisen. Het personeel dat al voor 10-10-10 in dienst was van de 

brandweer voldoet grotendeels nog niet aan de eisen van de concept OEBO BES. In 

samenwerking met IFV is echter gestart met een traject voor het zittend personeel van gelijkstelling 

van oude diploma’s aan de formeel vereiste diploma’s inclusief eventuele bijscholing. Voor het 

executieve personeel is dit traject grotendeels afgerond en dient de gelijkstelling alleen nog formeel 

bekrachtigd te worden door de gemandateerd korpsbeheerder. Voor de leidinggevende functies 

moet nog wel het nodige gebeuren. 

 Plancyclus 5.1.3

De plancyclus van het brandweerkorps is beperkt tot het eenmaal in de vier jaar opstellen van een 

concept beheerdocument en het ieder jaar opstellen van een concept jaarplan. Uit de evaluatie 

blijkt dat de algemeen commandant consequente opvolging geeft aan deze verplichtingen. 

Daarnaast speelt het korps een rol bij de plancycli van de openbare lichamen. Uit de evaluatie blijkt 

dat het korps op alle eilanden betrokken is bij het opstellen van de ABC-kaarten (in plaats van 

rampenbestrijdingsplannen) en de risicoprofielen. Zijn inbreng wordt gewaardeerd door de 

veiligheidspartners.  

 ICT-informatiesystemen 5.1.4

Ten aanzien van ICT moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de 

basisvoorzieningen bestaande uit netwerk en kantoorapplicaties en anderzijds het specifieke 

bedrijfsprocessysteem AG5. Uit de evaluatie blijkt dat de ICT-basisvoorzieningen op orde zijn en 

een duidelijke verbetering zijn ten opzichte van de situatie van voor 10-10-10. De stabiliteit van de 

verbinding blijft – net als overigens voor alle overige overheidsdiensten binnen Caribisch Nederland 

– een punt van aandacht en leidt in Rincon en op de Bovenwinden regelmatig tot uitval.  

 

Het AG5-systeem werkt naar tevredenheid van het korps en biedt de mogelijkheid op 

gestructureerde wijze de oefeningen en uitrukken te registreren en te rapporten. De module 

materieelbeheer is wel beschikbaar, maar wordt nog niet gebruikt omdat de materieelbeheerders 

nog geen training in het gebruik van de module hebben gehad.  

 Financiën 5.1.5

De initiële begroting zoals opgenomen in het inrichtingsplan is niet realistisch gebleken. In 2013 

werd door KPMG becijferd dat het korps bijna het dubbele nodig had om in zijn primaire taakstelling 

te kunnen voorzien. Uit deze evaluatie blijkt dat die cijfers voor 2014 realistisch zijn. De grootste 

onvoorziene uitgaveposten voor dat jaar bestonden uit stijgende loonkosten als gevo lg van een 

nieuwe CAO en de kosten die voortvloeiden uit het verzuim. 
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 Samenwerking 5.1.6

Het korps werkt met verschillende partijen op verschillende dossiers samen. Het openbaar lichaam 

is daarbij het belangrijkst omdat het verantwoordelijk is voor de brandweerzorg en daarmee 

kaderstellend voor het korps. Structureel overlegt de algemeen commandant iedere vier maanden 

met de Gezaghebber en de lokaal commandant op ieder eiland. De uitkomsten van 

preventiecontroles worden doorgaans ook met de Gezaghebber besproken. Daarnaast adviseert 

de brandweer bij de verstrekking van vergunningen. Dat doet zij afhankelijk van het onderwerp 

zowel aan de Gezaghebber als aan de gedeputeerden.  

 

In de Veiligheidswet BES worden de veiligheidspartners (waaronder de brandweer) opgeroepen 

een samenwerkingsconvenant te sluiten over een gemeenschappelijke meldkamerfunctie, de 

informatievoorziening en informatie-uitwisseling en het multidisciplinair oefenen. Dit convenant is tot 

op heden niet gesloten. De meldkamer is daarom nog steeds monodisciplinair. Wel wordt met 

enige regelmaat multidisciplinair geoefend. Aan deze oefeningen nemen naast het brandweerkorps 

ook de politie, de geneeskundige dienst en het openbare lichaam deel. Ook met enkele private 

partijen wordt samen getraind. Op St. Eustatius wordt zelfs wekelijks met NuStar geoefend, zij het 

dat daar door BKCN geen inzet kan worden geleverd aan NuStar in het geval zich een incident 

voordoet. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er geen beheeroverleg is tussen de gemandateerd korpsbeheerder, 

algemeen commandant en het openbaar lichaam. 

 

5.2 Conclusies en verbetermogelijkheden volgens stakeholders 

3 In hoeverre beschikt het BKCN over de taken, bevoegdheden, menskracht en middelen om in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht te functioneren binnen de kaders van wet- en regelgeving? 

4 Welke verbetermogelijkheden voor de toekomst zien betrokkenen voor het BKCN? 

 

Uit de evaluatie blijkt dat het korps de hem opgedragen taken grotendeels kan uitvoeren conform 

de vereisten zoals neergelegd in het formeel kader. Tegelijkertijd wijzen diverse stakeholders erop 

dat daarmee niet gezegd is dat de brandweerzorg op de eilanden op orde is. Die vraag zou 

namelijk niet eerder beantwoord kunnen worden dan nadat eerst op basis van heldere analyse is 

komen vast te staan welke specifieke risico’s de eilanden kennen en op welke van deze risico’s de 

brandweer voorbereid moet zijn. Die exercitie heeft echter nog niet plaatsgevonden.  

 

Los van de vraag naar het gewenste ambitieniveau werden in de evaluatie door de stakeholders 

verschillende verbetermogelijkheden genoemd. Deze waren, in willekeurige volgorde: 

 Uitvoeren van een capaciteitsberekening voor de basisbemensing van het BKCN, zodat 

duidelijk wordt welke formatie minimaal nodig is om de wettelijk voorgeschreven eenheden 

volwaardig te kunnen bemensen zonder dat structureel overgewerkt hoeft te worden. 

 Uitbreiding van de formatie met een medewerker preventie die belast kan worden met de 

beleidsontwikkeling van de preventie- en preparatietaak. 
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 Het korps heeft geen loopbaanontwikkelingsbeleid. Als gevolg daarvan kan het gebeuren dat 

personen meer dan 10 jaar in een startersfunctie blijven (Manschap A) en niet kunnen 

doorgroeien naar een hogere rang, terwijl ze feitelijk wel dat werk verrichten. Voor het borgen 

van de arbeidsmotivatie en -satisfactie kan het korps loopbaanontwikkeling in beleid gaan 

vastleggen. 

 De brandweerzorg kan voordeel hebben bij de inzet van vrijwilligers, met name in Rincon op 

Bonaire en de Bottom op Saba. Die beide posten zijn niet of onderbemenst, hetgeen de 

brandveiligheid niet ten goede komt. Deze optie is reëel omdat vrijwilligers daar geen taak 

hebben in de vliegtuigbrandbestrijding en middels piketdienst zouden kunnen worden 

ingepland. 

 Het handelen van de brandweer wordt vanwege een onafgerond wetgevingsproces ten dele 

niet genormeerd. Dat maakt de uitvoering van de taakstelling soms lastig. Zo kan de 

brandweer bij een vergunningaanvraag vaak niet objectief toetsen omdat lokaal geen 

brandveiligheidsverordening is vastgesteld. Het wegwerken van de achterstanden in het 

wetgevingsproces vergemakkelijkt de brandweer in haar taakuitvoering. 

 De initiële formatie geeft geen ruimte voor bevelvoerders op de Bovenwinden, terwijl volgens 

de structuur van de brandweer en conform Besluit brandweer BES elke 

basisbrandweereenheid dient te worden geleid door een opgeleide bevelvoerder . 
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6 KPCN 

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld welke formele bepalingen van kracht zijn voor het Korps Politie 

Caribisch Nederland (KPCN) en in hoeverre in de uitvoeringspraktijk deze bepalingen worden 

opgevolgd. Voor zover sprake is van een afwijking tussen het formeel bepaalde en de feitelijke 

situatie wordt vastgesteld wat daarvoor de reden is. Daarmee wordt antwoord gegeven op de 

volgende onderzoeksvragen. 

 

1 Wat zijn de kaders wat betreft wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van 

het KPCN? 

2 Wat is de huidige stand van zaken van het KPCN Nederland met betrekking tot de aspecten: 

a inrichting en organisatie  

b kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 

c plancyclus 

d ICT-informatiesystemen 

e financiën 

f samenwerking:  

 binnen het KPCN, met het BKCN, met de KMar en overige delen van de krijgsmacht?  

 publieke en private actoren binnen Caribisch Nederland? 

 buiten Caribisch Nederland met de andere landen van het Koninkrijk in de regio en 

met Nederland? 

3 In welke mate voldoet het KPCN aan de voorwaarden om zijn bijdrage te leveren aan de GVP 

van Curaçao, Sint Maarten en Nederland (de zes criteria die de Politieke Stuurgroep 

Staatkundige Veranderingen heeft gesteld voor de inwerkingtreding van de GVP)? 

 

6.1 Inrichting en organisatie 

 Formeel kader inrichting en organisatie KPCN  6.1.1

In artikel 4 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba (hierna: Rijkswet politie) valt te lezen dat "er een politiekorps [is] voor Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba gezamenlijk. Het politiekorps heeft tot taak te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving 

van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.” In artikel 7 tweede lid 

wordt Nederland opgedragen er zorg voor te dragen dat binnen de politieorganisatie van Caribisch 

Nederland voorzien wordt in de volgende taakgebieden: 

 recherche ten behoeve van de opsporing van misdrijven met voorzieningen op het gebied van 

tactisch, technisch, financieel en digitaal onderzoek, informatie en analyse; 

 observatie; 

 aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten; 

 voorziening voor het optreden ter handhaving van de openbare orde en hulpverlening. 
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Indien de politie optreedt voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel taken 

verricht ten dienste van justitie, staat zij onder het gezag van de procureur-generaal (artikel 16 

Rijkswet politie). Indien de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering 

van de hulpverleningstaak staat zij onder het gezag van de Gezaghebber. De minister van VenJ 

oefent wat het beheer betreft het bevoegde gezag uit over het politiekorps en kan de nodige 

aanwijzingen geven aan de korpschef van dit politiekorps , zo blijkt uit artikel 47 van de Rijkswet. 

 

Blijkens artikel 44, tweede lid, Rijkswet politie wordt de korpschef van het KPCN benoemd, 

geschorst en ontslagen bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van VenJ nadat de 

procureur-generaal gehoord is. De wettelijke taakstelling is door de korpsbeheerder vertaald in de 

volgende organisatievorm:  

3 

  

4 Bron: eigen schema op basis van O&F rapport politie 2010 

 Uitvoeringspraktijk inrichting en organisatie KPCN  6.1.2

Uit de interviews blijkt dat de in het inrichtingsplan genoemde organisatiestructuur ten dele in de 

praktijk gerealiseerd is. Zo is sprake van een afdeling basispolitiezorg die op alle drie de eilanden 

gestationeerd is; een afdeling opsporing (alleen Bonaire) en een afdeling intake, informatie en 

operationele ondersteuning (alleen Bonaire). De binnen het organogram genoemde 

afdelingssecties zijn echter niet in alle gevallen als volwaardige eenheden herkenbaar. Zo is geen 

sprake van een sectie bijzondere wetten en staat de sectie informatie nog in de kinderschoenen. 

Ook de sectie probleemgericht opsporen is nog in opbouw en zeer beperkt bemenst (zie hierna), zo 

blijkt uit de interviews binnen KPCN, de KMar, het RST en het OM.
26

  

 

 
 
 

Noot 26 Zie ook: Raad voor de Rechtshandhaving (2012) Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire,  

Sint Eustatius en Saba. Kralendijk: Raad voor de Rechtshandhaving p. 35 
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Hoewel het formeel kader – in tegenstelling tot bijvoorbeeld dat van het BKCN - geen bepalingen 

kent ten aanzien van te gebruiken materiaal en technische middelen, valt wel op dat bepaalde 

basisvoorzieningen die in Nederland onderdeel uitmaken van iedere politie-eenheid bij KPCN niet 

of beperkt (door 1 fte) worden ingevuld. Het gaat dan bijvoorbeeld om materiaal voor forensische 

opsporing of tapinstallaties. In de praktijk wordt dit materiaal via bijstandsconstructies betrokken uit 

Nederland of een van de Caribische landen van het Koninkrijk. Of het wordt aangereikt vanuit de 

KMar of RST (zie verderop in dit hoofdstuk).  

 

Op de Bovenwinden is de situatie nog beperkter. Als voorbeeld wordt erop gewezen dat de politie 

daar niet beschikt over een geijkte weegschaal (inclusief een medewerker die opgeleid is om een 

weegschaal te ijken), wat ertoe leidt dat de opsporingsambtenaren bij een drugsvangst tijdens 

kantooruren naar het postkantoor moeten. Een ander voorbeeld is dat het apparaat waa rmee 

telefoons uitgelezen kunnen worden, sterk verouderd is. Hierdoor moeten toestellen soms naar 

Bonaire worden gestuurd. Deze manier van werken is zeer vertragend voor een 

opsporingsonderzoek. Verder zou volgens enkele geïnterviewden binnen KPCN de uitrusting van 

de politie niet compleet zijn. Zo beschikt de BPZ niet over zaklampen en portofoons op de man. 

Ook zouden de uniformen van slechte kwaliteit zijn en de pasvormen niet aansluiten bij de 

lichaamsbouw van de gemiddelde Antilliaanse agent.  

 

6.2 Kwantitatieve en kwalitatieve inzet personeel 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van het personeel. 

‘kwantitatief’ wordt hier in enge zin opgevat als het aantal en soort formatieplaatsen, terwijl onder 

‘kwalitatief’ de bepalingen rondom scholing, certificering en trainingen van het personeel worden 

verstaan. 

 Formeel kader formatie 6.2.1

De samenstelling en formatie van het politiekorps wordt grotendeels uitgewerkt in het wettelijk 

kader. Zo wordt in artikel 49 van de Rijkswet politie bepaald dat de minister van VenJ de minimale 

sterkte van de politie bepaalt en daarbij gebonden is aan het Besluit van 23 september 2010, 

houdende de methode van vaststelling van de minimale sterkte van de politie van Curaçao, van 

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het eerste artikel van dit besluit is te lezen:  

 

De minimale sterkte van de politie van een land wordt vastgesteld op een percentage van het 

volgens het door de Slot Ronde Tafel Conferentie bekrachtigde inrichtingsplan van het politiekorps 

van dat land beoogde aantal ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, onder a, van de Rijkswet 

politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 

In hetzelfde besluit is voorzien in een overgangsregeling die stelt dat het percentage geleidelijk aan 

toeneemt tot minimaal de volgende waardes:  

1 in het eerste jaar 60 procent; 

2 in het tweede jaar 65 procent; en 

3 in de daaropvolgende jaren 75 procent. 
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De totale formatie die het inrichtingsplan voor het politiekorps Caribisch Nederland voorstelt, telt 

164,3 fte onderverdeeld naar de volgende functiegroepen: 

 

Tabel 6.1 Initiële formatie KPCN 

Functie Aantal fte’s  

10-10-2010 

Korpsleiding en staf  

Korpschef 1 

Medew erker BIZ 1 

Coördinator Bureau slachtofferhulp/BMW 1 

Medew erker Bureau slachtofferhulp 1 

Medew erker Regionale Inlichtingen Dienst 2 

Hoofd bedrijfsvoering 1 

Medew erker beleidsondersteuning & control 1 

Stafmedew erker bedrijfsvoering 1 

Medew erker planning 1 

Medew erker communicatie 1 

Functioneel applicatiebeheerder 1 

Medew erker f inancieel beheer & advies 1* 

Medew erker f inanciële administratie 1* 

PMA 1* 

Medew erker personeelsadministratie 0,8* 

Medew erker inkoop & services 1* 

Medew erker post & archief  2* 

Huismeester 1* 

Hygiënist 3* 

Systeem-applicatiebeheer 1* 

Secretaresse 1* 

Totaal Korpsleiding en staf 24,8 

Basispolitiezorg  

Hoofd basispolitiezorg 1 

Chef basispolitiezorg (3x Bonaire, 1x Saba, 1x St. Eustatius) 5 

Barioregisseur (6x Bonaire, 1x Saba, 1x St. Eustatius) 8 

Senior medew erker basispolitiezorg ( 6x Bonaire, 2x Saba, 3x St. Eustatius) 11 

Medew erker basispolitiezorg (allround) 12x Bonaire, 2x Saba, 3x St. Eustatius) 17 

Medew erker basispolitiezorg (18x Bonaire, 3x Saba, 5x St. Eustatius) 26 

Totaal basispolitiezorg 68 

  

Intake, informatie en operationele ondersteuning  

Hoofd I.I.O. 1 

Chef intake 1 

Medew erker intake 7 

Chef meldkamer 1 

Medew erker centralist 15 

Senior medew erker bijzondere wetten 1 

Medew erker bijzondere w etten 1 
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Senior Medew erker verkeer 1 

Medew erker verkeer 1 

Chef informatie 1 

Analist 1 

Informatie rechercheur 2 

Runner 3 

Informatie medew erker 1,5 

Totaal Intake, informatie en operationele ondersteuning 37,5 

  

Opsporing  

Hoofd opsporing 1 

Senior rechercheur 8 

Rechercheur 20 

Chef incidentgerichte opsporing 1 

Senior medew erker Forensische opsporing 1 

Medew erker Forensische opsporing 1 

Chef probleemgerichte opsporing 1 

Administratief  rechercheur 1 

Totaal opsporing 34 

*) Deze functies behoren tot de formatie van het KPCN. De uitvoering van de taken zal plaatsvinden via inhuur 

vanuit RCN. 

 Uitvoeringspraktijk formatie 6.2.2

In tabel 6.2 wordt de initiële formatie
27

 (153,5 fte) vergeleken met de huidige bezetting (137,6). Uit 

die vergelijking wordt duidelijk dat voor wat betreft het totale korps sprake is van bezettingsgraad 

van ca. 90%. Hoewel daarmee formeel sprake is van onderbezetting ten opzichte van het 

inrichtingsplan, wordt ruimschoots voldaan aan de norm die is vastgelegd in het Besluit van 23 

september 2010, houdende de methode van vaststelling van de minimale sterkte van de politie van 

Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarin werd tenslotte bepaald 

dat een bezettingsgraad van 75% van de formatie van het inrichtingsplan als ondergrens moest 

worden aangehouden. Merk op dat de bezettingscijfers inclusief 9 fte van de KMar is. 

 

  

 
 
 

Noot 27 Van de zijde van het KPCN werd verder nog opgemerkt dat de functie van Opleidingscoördinator (1 fte, 

afdeling Korpsleiding en staf) en IBT-instructeur (1fte, Informatie en operationele ondersteuning) vooruitlopend op de 

onderhavige evaluatie al in het functieboek politie geïncorporeerd zijn. Hiermee zijn zij als ti jdeli jke functie door de 

korpsbeheerder geaccordeerd en kunnen zij daarom (ti jdelijk) aan de formatie worden toegevoegd. In dat geval is de 

totale formatie niet 153,5 fte maar 155,5 fte, hetgeen nog steeds een bezettingsgraad oplevert die ruimschoots valt 

binnen de formele marges.  
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Tussen de organisatieonderdelen bestaan grote verschillen.  

 De afdeling korpschef en staf telt 2 fte meer dan de initiële formatie. Dit wordt veroorzaakt door 

bovenformatieve capaciteit op de functies bedrijfsvoering, algemeen medewerker en office 

manager. Wel kent deze afdeling nog een vacature van 1 fte voor de functie van medewerker 

bureau slachtofferhulp. 

 Ook de afdeling BPZ heeft meer capaciteit dan de initiële formatie voorschrijft: in het totaal 

heeft de afdeling 3,8 fte meer dan formeel vereist. Merk daarbij echter op dat 9 van het totaal 

van 71,8 fte aspiranten betreft die per 1 november 2014 zijn gestart met de tweejarige 

opleiding. Periodiek doen zij praktijkervaring op in het korps , maar het is niet zinvol om deze 

capaciteit als ‘inzetbaar’ aan te merken.  

 De afdeling IIO is 7,5 fte onderbezet. Met name als gevolg van het ontbreken van 7 

centralisten. 

 De afdeling opsporing is het meest onderbezet van alle afdelingen. Als gevolg van een tekort 

aan recherchecapaciteit is haar bezetting 14fte lager dan de formele formatie voorschrijft.  

 

Tabel 6.2 Vergelijking initiële formatie KPCN met de bezetting (per 1/12/2014) 
Functies Formatie Bezetting 1/12/14 Verschil 

Korpschef 1,0 1,0 0,0 

Medew erker BIZ 1,0 1,0 0,0 

Coördinator Bureau slachtofferhulp/BMW 1,0 1,0 0,0 

Medew erker bureau slachtofferhulp 1,0 0,0 -1,0 

Medew erker Regionale Inlichtingendienst 2,0 2,0 0,0 

Medew erker Communicatie 1,0 1,0 0,0 

Opleidingscoördinator 1,0 1,0 0,0 

Algemeen medew erker  1,0 1,0 

Office manager  1,0 1,0 

Hoofd Bedrijfsvoering 1,0 1,0 0,0 

Hoofd Bedrijfsvoering  1,0 1,0 

Medew erker beleidsondersteuning & control 1,0 1,0 0,0 

Stafmedew erker bedrijfsvoering 1,0 1,0 0,0 

Medew erker planning 1,0 1,0 0,0 

Functioneel applicatiebeheerder 1,0 1,0 0,0 

Subtotaal korpschef en staf 13,0 15,0 2,0 

   0,0 

Hoofd Basispolitiezorg 1,0 1,0 0,0 

Chef basispolitiezorg Bonaire 5,0 5,0 0,0 

Barioregisseur Bonaire 8,0 8,0 0,0 

Senior medew erker Basispolitiezorg 11,0 12,0 1,0 

Medew erker Basispolitiezorg (allround) 17,0 16,8 -0,2 

Medew erker Basispolitiezorg 26,0 29,0 3,0 

Subtotaal totaal BPZ 68,0 71,8 3,8 

   0,0 

Hoofd IIO 1,0 1,0 0,0 

Chef intake 1,0 1,0 0,0 

Medew erker Intake 7,0 8,0 1,0 

Chef meldkamer 1,0 1,0 0,0 

Medew erker centralist 15,0 8,0 -7,0 

Senior medew erker bijzondere wetten 1,0 1,0 0,0 

Medew erker bijzondere w etten 1,0 1,0 0,0 

Senior medew erker verkeer 1,0 1,0 0,0 
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Medew erker verkeer 1,0 1,0 0,0 

Chef informatie 1,0 1,0 0,0 

Analist 1,0 1,0 0,0 

Informatierechercheur 2,0 1,0 -1,0 

Runner 3,0 3,0 0,0 

Informatie medew erker 1,5 1,0 -0,5 

Medew erker IBT 1,0 0,0 -1,0 

Chef bijz. w etten, verkeer en vreemdelingentoezicht  1,0 1,0 

Subtotaal IIO 38,5 31,0 -7,5 

   0,0 

Hoofd Opsporing 1,0 1,0 0,0 

Senior Rechercheur 8,0 6,0 -2,0 

Rechercheur 20,0 9,0 -11,0 

Chef incidentgerichte opsporing 1,0 0,0 -1,0 

Senior medew erker forensische opsporing 1,0 1,0 0,0 

Medew erker forensische opsporing 1,0 1,0 0,0 

Chef probleemgerichte opsporing 1,0 1,0 0,0 

Administratief rechercheur 1,0 1,0 0,0 

Subtotaal opsporing 34,0 20,0 -14,0 

   0,0 

Totaal 153,5 137,6 -15,9 

Bron: RCN 

 

 

Los van de vraag of de formatie in voldoende mate gevuld is, werden door vrijwel alle 

geïnterviewden vraagtekens geplaatst bij de grootte in inrichting van de formatie zelf. Het relatief 

bescheiden aantal medewerkers zorgt ervoor dat diverse gespecialiseerde functies die binnen de 

formatie worden genoemd, bemenst worden door één of slechts enkele medewerkers. Die krappe 

bezetting zou ervoor zorgen dat deze functies heel kwetsbaar zijn en andere werkprocessen 

kunnen vertragen wanneer zo’n functie bij meer dan één zaak nodig is. Bovendien zouden met de 

huidige omvang nooit de diverse forensische expertises kunnen worden aangehouden door het 

korps, hetgeen blijvende afhankelijkheid van bijstand impliceert. 

 

Dit probleem geldt nog meer voor de Bovenwinden, zo blijkt ui t de interviews met de chefs BPZ die 

vanuit de KMar bij het KPCN gedetacheerd zijn. Op Saba en St. Eustatius is onvoldoende 

capaciteit voor een 24-uurs-bezetting. Op St. Eustatius wordt dat door de chef BPZ als een gemis 

ervaren, omdat daar in de avond en ’s-nachts nu juist het meeste zou gebeuren. Op Saba ervaart 

de chef BPZ dat overigens niet als een probleem. Op St. Eustatius wordt het ontbreken van 

opsporingsdeskundigen – en dan in het bijzonder jeugd- en zedenrechercheurs – als een gemis 

ervaren. Het aanbod van jeugd- en zedenzaken zou daar naar verhouding hoog zijn, maar het team 

beschikt alleen over BPZ-medewerkers. Op Saba wordt expertise op het gebied van huiselijk 

geweld gemist.
28

 Vooralsnog moet de bezetting van de formatie op de Bovenwinden op peil worden 

gehouden door collega’s uit de BPZ op Bonaire. Zij worden door middel van een detachement 

 
 
 

Noot 28 Zie voor een vergelijkbare conclusie ook Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door 

de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. P. 30 
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tijdelijk toegevoegd aan de bezetting. Het KPCN streeft ernaar zoveel mogelijk de bezetting op de 

eilanden in te vullen met inwoners van de eilanden zelf.
29

 

 

Daarnaast ontbreken gangbare functies als controller, een matlog-functionaris (materieel-logistiek) 

en een gegevensbeheerder, en is de formatie slechts tijdelijk uitgebreid met een IBT-trainer. 

Bovendien concludeert de korpschef dat in het initiële formatierapport nauwelijks rekening is 

gehouden met arrestantenbeveiliging en de reisbewegingen tussen de eilanden die zeer veel tijd 

vergen. In het bijzonder de overbrenging van arrestanten van de Bovenwinden naar de 

penitentiaire inrichting in Kralendijk is zeer arbeidsintensief. Niet alleen omdat de reisbeweging zelf 

een volle dag vergt – de begeleiders zijn dus twee volle werkdagen kwijt - maar ook omdat binnen 

die reisbeweging maar liefst drie landen moeten worden aangedaan, waarmee afstemming dient 

plaats te vinden over het vervoer. Ook de achterstanden ten aanzien van kennis, competenties en 

beroepsvaardigheden zijn volgens de korpschef, de KMar, het OM en de liaison VenJ niet 

verdisconteerd in de initiële formatie. Dat wil zeggen dat het korps nauwelijks ru imte heeft in haar 

bezetting om medewerkers naar een opleiding te laten gaan.  

Ter illustratie: voor een schietcursus van 2 uur is een medewerker op de Bovenwinden drie dagen 

kwijt: twee reisdagen van en naar Bonaire en één dag voor de cursus zelf.  

 

Het feit dat KPCN op grote schaal bijstandsverzoeken in het kader van opsporing doet uitgaan naar 

de andere Caribische landen van het Koninkrijk, de Nationale Politie Nederland en/of het RST en 

KMar zou blijk geven van onvoldoende slagkracht van het korps, aldus het OM, de NP, de KMar en 

het RST. Overigens speelt dit probleem ook in de basispolitiezorg. Door het OM werd bijvoorbeeld 

opgemerkt dat ook bij de BPZ lang niet altijd voldoende capaciteit is om de reguliere toezicht- en 

handhavingstaken naar behoren uit te voeren. Als voorbeeld werd door de openbaar aanklager 

gewezen op illegale straatracerij. Deze, bij de lokale gemeenschap populaire evenementen, vinden 

veelvuldig op Bonaire in de weekenden ’s-avonds plaats. De politie beschikt op dat moment over 

slechts twee surveillancevoertuigen voor heel Bonaire en vermijdt doorgaans de locaties waar de 

straatraces plaatsvinden, omdat zij onvoldoende capaciteit heeft om voertuigen in beslag te 

nemen.
30

 

 Formeel kader kwaliteitseisen personeel 6.2.3

Uit artikel 41, eerste lid, van de Rijkswet politie blijkt dat de landen onderling regelingen treffen die 

kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten voor ambtenaren van politie bevatten. Deze 

kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten worden in elk van de landen afzonderlijk 

vastgesteld bij landsbesluit dan wel bij algemene maatregel van bestuur.  

 

  

 
 
 

Noot 29 Daarnaast wordt 6 fte (3 fte t.b.v. Saba en 3 fte t.b.v. Sint Eustatius) vanuit de KMar geleverde op roulatiebasis 

vanaf Sint Maarten. 

Noot 30 Toen de politie recent toch gericht actie ondernam (inclusief ondersteuning vanuit de KMar), escaleerde de 

situatie en kwam een grote groep Bonairianen verhaal halen bij de politie. Het OM constateerde dat het korps op dat 

moment feitelijk al het maximum aan repressiemiddelen had gemobiliseerd en ni et in staat was om verder op te 

schalen. 
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In de Regeling richtlijnen en minimumeisen geschiktheidsonderzoek en geneeskundig onderzoek 

van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt 

invulling gegeven aan de voornoemde wettelijke bepaling in de aangehaalde rijkswet. In de regeling 

wordt de toelating tot (de opleiding van) het korps afhankelijk gesteld van het slagen van één of 

meer van de volgende tests
31

:  

 het taalvaardigheidsonderzoek;  

 het cognitief capaciteitenonderzoek;  

 het psychologisch onderzoek; 

 het fysiek motorisch onderzoek en het geneeskundig onderzoek. 

 

Uit het tweede lid van hetzelfde artikel blijkt verder dat Nederland aanvullende kwaliteitscrite ria en 

opleidings- en trainingsvereisten kan stellen voor de ambtenaren van het KPCN. Die kwaliteitseisen 

zijn primair terug te vinden in het ‘Functieboek Politiekorps Caribisch Nederland’ dat door het 

ministerie van VenJ in juni 2012 door BVS advies heeft laten opstellen. In dit functieboek is per 

functie die in de formatie genoemd wordt, beschreven wat de werkzaamheden zijn, welke 

resultaten verwacht mogen worden en welke kennis en vaardigheden, alsmede welke competenties 

voor de functies vereist zijn. 

 

De kwaliteitsbewaking is belegd bij de korpsbeheerder. Zo blijkt uit artikel 50 van de Rijkswet politie 

dat deze zorgdraagt voor de kwaliteit van de taakuitoefening, de resultaten en het beheer van het 

politiekorps. Bovendien draagt hij/zij zorg voor regelmatige evaluatie van de kwaliteit. Hij/zij maakt 

daarbij in ieder geval gebruik van systematische zelfevaluaties en onafhankelijke visitaties.  

 

Met de korpsbeheerder zijn meerjarige afspraken gemaakt over de groei en de invulling van de 

sterkte, conform het gestelde in het ‘Besluit methode vaststelling minimale sterkte politie Curaçao, 

Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba’. Dit besluit had een doorlooptijd tot 2013. Het is 

de bedoeling dat vanaf 2014 en verdere jaren minimaal de bezettingseis van  2013 wordt 

gerealiseerd.  

 Uitvoeringspraktijk kwaliteitseisen personeel 6.2.4

Uit deze evaluatie blijkt dat het personeelsbestand slechts ten dele voldoet aan de kwaliteitseisen 

die in het formeel kader gesteld worden rondom kennis, competenties en vaardigheden . Dit wordt 

door alle geïnterviewde partijen naar voren gebracht. Door de gemandateerd korpsbeheerder wordt 

erop gewezen dat bij de inrichting van het korps op 10-10-10 de afspraak werd gemaakt dat KPCN 

het zittend personeel van Korps Politie Nederlandse Antillen (KPNA) voor de drie eilanden over zou 

nemen. Omdat de kwaliteit van het KPNA personeel niet geborgd was en ook nauwelijks 

professionalisering van het personeel plaatsvond was op 10-10-10 over de volle breedte van de 

formatie sprake van grote achterstanden in het kennis- en competentieniveau. Bovendien, zo wordt 

van de zijde van de Raad voor de Rechtshandhaving naar voren gebracht, verkozen bij de 

 
 
 

Noot 31 In de bij lage van de regeling wordt exact aangeven welke test het betreft en op welk niveau voor welke functie 

op de test gescoord moet worden. 
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ontmanteling van de Nederlandse Antillen de meest ambitieuze medewerkers vaak een aanstelling 

bij KPSM of KPC boven een bij KPCN, waardoor veel kwaliteit verloren ging.  

 

Om de kwaliteitsachterstanden weg te werken, is het nodige ondernomen in de afgelopen vier jaar. 

In de eerste plaats zijn, conform artikel 41 Rijkswet politie, door de Commissie Politieonde rwijs - die 

is ingesteld binnen het overleg van de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen - de 

competentiegerichte eindtermen uitgewerkt voor de politieopleidingstrajecten voor het KPCN (en 

KPC en KPSM). Gelijktijdig is door KPCN een meerjarig opleidingsplan
32

 opgesteld waarin de 

ambitie voor initiële en post-initiële opleidingen is beschreven. Dit plan wordt in 2015 bijgesteld voor 

de periode 2015-2017.  

 

Daarnaast heeft de minister van VenJ een samenwerkingsovereenkomst getekend met de 

Politieacademie, waarin afspraken zijn vastgelegd over de uitvoering van politieopleidingen ten 

behoeve van het KPCN. De Raad voor de Rechtshandhaving concludeert in haar rapport over 

‘politieopleidingen van KPCN’ dat de Politieacademie de voornoemde eindtermen voor nieuw 

personeel vertaald heeft naar een toegespitste opleiding (inclusief examinering) voor studenten van 

het KPCN.
33

 Deze opleiding is gebaseerd op het initieel politieonderwijs op MBO-niveau zoals dat 

ook door de Politieacademie wordt verzorgd voor Nederlandse politie. Dit houdt in dat het duaal 

onderwijs betreft, gebaseerd op de elementen: complementair, contextgebonden en 

competentiegericht. De eerste twee jaar van de opleiding leidt op tot politiemedewerker (MBO3), 

een aanvullend derde leerjaar leidt op tot allround politiemedewerker (MBO4). 
34

 

 

Om de competenties van het zittende operationele executieve politiepersoneel van het KPCN in  

overeenstemming te brengen met wat er van hen verwacht mag worden op basis van de  

opgestelde beroepsprofielen, is een bijscholingsprogramma ingericht. Dit bijscholingsprogramma 

wordt ook verzorgd door de Politieacademie en is gelijk aan het leerjaar dat opleidt tot allround 

politiemedewerker. In drie jaar tijd wordt in vijf cohorten het zittende personeel bijgeschoold. In 

augustus 2012 zijn de eerste 18 medewerkers van het KPCN aan dit opleidingstraject begonnen in 

2 cohorten, van wie 17 medewerkers de opleiding succesvol hebben afgerond in augustus 2013. 

Het derde en vierde cohort zijn gestart in augustus 2013 en hebben in oktober 2014 16 fte 

opgeleverd die de opleiding succesvol hebben afgerond. Het vijfde cohort start in 2015 met de 

afronding in datzelfde jaar.
35

 Met deze ontwikkelingen is op dit moment 70% van de 

basispolitiezorg op MBO4 geschoold. 

 
 
 

Noot 32 Opleidingsplan 2011- 2014 

Noot 33 Brief aan de Minister van VenJ van de Raad voor de Rechtshandhaving van 2 juni 2014 inzake bevindingen 

van de Raad met betrekking tot de politieopleidingen van het Korps Politie Caribisch Nederland 

Noot 34 Het nieuwe onderwijsprogramma startte augustus 2011 met een groep van 20 studenten; 7 vanuit het KPCN 

en 13 vanuit het Korps Politie Sint Maarten (KPSM). 18 van de 20 studenten sloten de eerste twee leerjaren succesvol 

af en ontvingen medio 2013 het diploma politiemedewerker, waaronder alle 7 studenten van het KPCN. Het KPCN 

besloot haar nieuwe politiemedewerkers eerst een jaar in te zetten in de politiepraktijk alvorens ze deel te laten nemen 

aan het aansluitende derde leerjaar dat opleidt tot allround medewerker. Het KPSM heeft er vooralsnog voor geko zen 

geen van de politiemedewerkers dat betreffende leerjaar te laten volgen. 

Noot 35 De opleiding die in november 2014 van start ging, is overigens een samenwerkingsverband tussen de politie, 

de Kustwacht en de Koninkli jke Marechaussee. Naast de negen aspirant agenten (en drie medewerkers voor de 

afdeling Intake van KPCN) gaat de Koninkli jke Marechaussee zes medewerkers opleiden en bij de Kustwacht zijn dit 

acht personen. Deze 26 jonge mensen zullen de opleiding geheel of gedeeltelijk gaan volgen, afhankelijk van de 
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Ondanks deze belangrijke ontwikkelingen voldoet het korps kwalitatief nog niet aan de formele 

vereisten. Onder de geïnterviewden is consensus over de oorzaken hiervoor. In de eerste plaats 

zorgt de kleinschaligheid ervoor dat de rekruteringsgrond voor nieuw lokaal personeel beperkt is, 

waardoor KPCN veel moeite heeft gekwalificeerde nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit 

probleem zou versterkt worden doordat een aanzienlijk deel van de inwoners na de middelbare 

school voor een vervolgopleiding naar Nederland of elders in de reg io uitwijkt en daarna niet 

terugkomt naar de BES. Bemensing vanuit Nederland is daarom nog steeds nodig.  

Tegelijkertijd speelt volgens de Nationale Politie, de korpsbeheerder en de Liaison van VenJ het 

probleem dat het salarisniveau bij KPCN naar Nederlandse maatstaven laag is, wat voor 

Nederlandse politiefunctionarissen – zeker in kaderfuncties – een stevige drempel opwerpt om te 

solliciteren op vacatures binnen KPCN.
36

 Die drempel zou worden vergroot door het feit dat de 

Nationale Politie geen terugkeergarantie biedt. Gekwalificeerde medewerkers van de Europees 

Nederlandse politie nemen dus een grote gok wanneer zij solliciteren op een baan bij de politie op 

de BES. De Nationale Politie bevestigt het ontbreken van de terugkeerregeling, maar wijst wel op 

de mogelijkheid dat geïnteresseerden onbetaald verlof kunnen opnemen bij de Nationale Politie om 

in ieder geval een half jaar te proberen hoe het bevalt.  

 

In de tweede plaats zou ook de organisatiecultuur tot 10-10-10 de kwaliteit van het personeel 

parten spelen. De geïnterviewde partijen wijzen erop dat bij de politie op de drie eilanden tot 10 -10-

10 bevordering in rang en functie door anciënniteit werd bepaald en niet door competenties. 

Bovendien werd in de KPNA-periode al het beleid en strategie op Curaçao ontwikkeld zodat op 

Bonaire geen ervaringen aanwezig was met deze onderwerpen. Als gevolg daarvan zouden 

verschillende functies worden ingevuld door medewerkers die niet in staat geacht kunnen worden 

datgene te doen wat de functie van hen verlangt. Mede hierdoor is een professionaliseringstraject 

noodzakelijk. Geïnterviewden wijzen erop dat als gevolg van deze eenzijdige gerichtheid op 

anciënniteit het MT nu nog niet beschikt over de gewenste slagkracht en naar Nederlandse 

maatstaven zich te veel richt op operationele vraagstukken en te weinig op beleid en strategie. Dit 

heeft niet alleen tot gevolg dat te vaak ad hoc opgetreden wordt, maar ook dat de korpschef naar 

verhouding veel tijd spendeert aan beheersmatige en operationele activiteiten.
37

  

 

Ook ten aanzien van andere taken zijn vaak niet de vereiste competenties aanwezig, dan wel 

bemoeilijkt de organisatiecultuur een Nederlandse werkstijl, zo wordt door verschillende 

geïnterviewden naar voren gebracht.
 38

 Tijdens de evaluatie werd erop gewezen dat de aansturing 

van ondergeschikten veel minder rechtstreeks geschiedt dan in Nederland, hetgeen het lastiger 

 
 
 

functie waarvoor zij zijn aangenomen. Na twee jaar zijn alle aspiranten in het bezit van een politiediploma op MBO -3 

niveau, waarbij de deelnemers van het politiekorps en de Koninklijke Marechaussee als algemeen 

opsporingsambtenaar volledig inzetbaar zijn op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De deelnemers van de Kustwacht zijn 

na het behalen van hun diploma, buiten de reeds genoemde eilanden, ook inzetbaar bij de Kustwacht op Aruba, 

Curaçao en St. Maarten. 

Noot 36 Zie ook: Ecorys (2013). De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever. Rotterdam: 

Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN. p. 17.  

Noot 37 Merk op dat korpschef formeel wel de operationele leiding voert over de Regionaal Inlichtingendienst (RID) die 

naast haarzelf nog bestaat uit twee fte. Een taak die in Nederland niet voor de hand zou liggen.  

Noot 38 Vergelijk ook: Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba. p. 45. 
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maakt disfunctionerende medewerkers op hun gedrag aan te spreken. In het verlengde daarvan 

werd opgemerkt dat het coachen door leidinggevenden van nieuwe medewerkers of het coachen 

door leidinggevenden bij het toepassen van nieuw geleerde vaardigheden veel minder 

vanzelfsprekend is dan in Nederland en ervoor zorgt dat het lerend vermogen van de org anisatie 

niet goed uit de verf komt.
 39

 

 

Door het OM werd tijdens de evaluatie verder opgemerkt dat het gebrek aan operationele sturing 

ertoe leidt dat officieren van justitie veel meer dan in Nederland zaakinhoudelijke leiding nemen in 

opsporingsonderzoeken.
40

 Door het KPCN werd deze situatie herkend, maar juist als bevredigend 

getypeerd. Het OM gaf echter aan niet blij te zijn met deze taakstelling en bracht naar voren dat zij 

als gevolg van deze grote betrokkenheid bij het opsporingsproces veel ti jd verliest die zij anders 

zou kunnen gebruiken voor de eigen beleidsontwikkeling. 

 

Ondanks deze kanttekeningen bij de kwaliteit van het personeel is sinds 10/10/10 op verschillende 

manieren geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. In de eerste plaats is binnen het korps de 

mogelijkheid gecreëerd voor de lagere rangen een MBO-4 opleiding te volgen, zodat ze voldoen 

aan de opleidingseis zoals genoemd in het functieboek. De opleiding wordt op locatie verzorgd 

door de Nederlandse Politieacademie en ondertussen heeft 70% van de doelgroep de opleiding 

gevolgd. De opleiding is overigens op maat gemaakt voor de Caribische context, zo wordt verteld 

van de zijde van de vakbond. Zo wordt bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan regelgeving rond 

het treinspoor.
41

 

 

Voor de meer specifieke functies blijkt bijscholing lastig. Zo wordt door diverse geïnterviewden 

opgemerkt dat bijscholing voor functies die door één of slechts enkele personen bemenst worden 

direct leidt tot ernstige discontinuïteit in het werkproces , hetgeen onwenselijk is gelet op het grote 

aanbod van strafzaken. Twee leden van het MT volgen thans de tweejarige Leergang Management 

en Organisatie, die op Curaçao aangeboden wordt door Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en 

Veiligheidszorg (de politieacademie van het Land Curaçao).
42

 Daarnaast worden binnen het MT 

trainingen gevolgd die gericht zijn op het vergroten van zelfreflectie en intervisievaardigheden, zo 

vertelde de korpschef. 

 
 
 

Noot 39 Zie ook Raad voor de Rechtshandhaving (2012). HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS 

EN SABA. Kralendijk: RvR. p. 35. 

Noot 40 Zie ook Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba. p. 31, 46 en 60: “Het OM is door de gebrekkige kwaliteit van de opsporingswerkzaamheden 

gedwongen als ‘leider van het opsporingsonderzoek’ nadrukkelijk te sturen op de kwaliteit van de producten van de 

recherche. Hierdoor meet het OM zichzelf een rol aan die (veel) verder gaat dan alleen het sturen op zaken. Men stuurt 

– noodgedwongen – ook in zaken. Hoewel binnen het KPCN de rol van het OM kritisch wordt bezien, blijkt uit de 

bevindingen van de Raad dat de individuele rechercheurs over het algemeen de leiding vanuit het OM als noodzakelijk 

ervaren. In de praktijk heeft het OM de regierol als het gaat om de aansturing van de werkzaamheden van IGO. Het 

OM staat hierdoor op te weinig afstand van de recherche werkvloer. Dit is uit het oogpunt van verdeling van de 

verantwoordelijkheden onwenselijk.” 

Noot 41  Professionalisering van de basis naar het MBO4-niveau van allround politiemedewerker creëert volgens 

DGPOL een kweekvijver ten behoeve van de doorstroom naar specialistische en leidinggevende trajecten.  

Noot 42 Voltooiing van de opleiding blijkt echter lastig omdat ORV niet in staat blijkt de laatste LMO-module aan te 

bieden. De afspraak over deze opleiding stamt nog van voor 10/10/10.  
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Tot slot moet nog worden vermeld dat bij de werving van nieuw personeel de criteria uit de 

‘Regeling richtlijnen en minimumeisen geschiktheidsonderzoek en geneeskundig onderzoek’ in acht 

worden genomen. Dat deze criteria geen loze bepalingen zijn, blijkt wel uit het feit dat bij de laatste 

wervings- en selectieronde voor aspiranten er van de 250 kandidaten uiteindelijk slechts negen 

aspiranten konden doorstromen naar de opleiding.
43

 Zeven daarvan werden voor Bonaire 

geworven en twee voor St. Eustatius. Voor Saba doorstond geen van de kandidaten de vereiste 

tests. Met name het feit dat alle tests in het Nederlands werden afgenomen, wierp een enorme 

barrière op.  

 

Van gemeenschappelijk politieonderwijs voor de drie landen - in de betekenis van artikel 40 

Rijkswet politie – is slechts beperkt sprake. Alleen in de periode 2011 – 2013 hebben KPSM en 

KPCN gezamenlijk aspiranten opgeleid. Wel worden soms losse trainingen en cursussen 

gezamenlijk gedaan. Als voorbeeld werd de cursus Internationale Rechtshulpverzoeken genoemd, 

die vanuit de Nederlandse Politieacademie aan de twee landen (en Aruba) en de BES-eilanden 

werd aangeboden. Ook de voornoemde opleiding (LMO) bij het ORV op Curaçao is niet 

voorbehouden aan KPCN.  

 

6.3 Plancyclus 

 Formeel kader plancyclus 6.3.1

De plancyclus voor het KPCN wordt gegeven door de Rijkswet politie en de Veiligheidswet BES. 

De Rijkswet politie bepaalt in artikel 48 dat de korpschef jaarlijks een concept jaarplan voor het 

politiekorps met een daarbij behorende concept begroting opstelt. Daarbij neemt hij /zij – voor wat 

betreft de strafrechtelijke rechtshandhaving van de rechtsorde of de vervulling van taken ten 

dienste van justitie - de aanwijzingen van de minister van Veiligheid en Justitie van Nederland in 

acht.
44

 De korpschef zendt de ontwerpbegroting ter vaststelling aan de minister van Veiligheid en 

Justitie van Nederland.  

 

De wet schrijft ook een beheerplan voor. In artikel 23, Veiligheidswet BES, valt te lezen dat de 

korpschef na overleg met de hoofdofficier van justitie en de Gezaghebbers, in overeenstemming 

met de procureur-generaal, ten minste eenmaal in de vier jaar een concept beheersplan voor het 

politiekorps maakt. Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp van het beheerplan worden 

bovendien de eilandsraden gehoord over de lokale prioriteiten.  

 

De korpschef zendt het ontwerp van het beheerplan ter vaststelling aan de korpsbeheerder politie 

en ter kennisneming aan de eilandsraden, de Rijksvertegenwoordiger en de procureur-generaal. 

Het beheerplan wordt door de korpsbeheerder vastgesteld. (Merk op dat in artikel 24 lid 5 van de 
 
 
 

Noot 43 Aanvankelijk konden slechts zeven aspiranten de toetsen doorstaan. Vanwege dit geringe aantal is in overleg 

met RCN besloten voor de Bovenwinden de vacature nog langer open te stellen en assessments - met uitzondering 

van de Nederlandse taaltoets – in het Engels af te nemen, zo bli jkt uit de interviews met de chefs BPZ Bovenwinden en 

de korpschef. Dit leverde twee nieuwe aspiranten op. 

Noot 44  In de Rijkswet politie is de minister van BZK nog de korpsbeheerder. Pas in 2011 werd deze rol opgedragen  

aan de minister van Veiligheid & Justitie.  Zie ook voetnoot 2 op pagina 23.  
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Veiligheidswet wordt voorgeschreven dat in de jaarplannen de resultaten moeten worden 

weergegeven die in het voorafgaande jaar zijn behaald met de verwezenlijking van de 

doelstellingen uit het beheerplan.) 

 Uitvoeringspraktijk planningscyclus 6.3.2

De korpschef heeft jaarlijks een concept jaarplan inclusief begroting opgesteld. Aanwijzingen in de 

zin van artikel 48 heeft de huidige korpschef niet gekregen. Wel is haar gevraagd bepaalde punten 

toe te lichten. Het jaarplan voor 2014 werd uiteindelijk in april 2014 door de gem andateerd 

korpsbeheerder vastgesteld. Een beheerplan werd nog niet opgesteld. De gemandateerd 

korpsbeheerder geeft als verklaring hiervoor dat andere zaken meer prioriteiten genoten maar dat 

beoogd wordt in de eerste helft van 2015 het eerste beheerplan op te stellen. 

 

6.4 ICT-voorzieningen 

 Formeel kader ICT - voorzieningen 6.4.1

Het gebruik van ICT is krachtens de Rijkswet politie, de Wet politiegegevens en de Veiligheidswet 

BES aan strikte voorwaarden gebonden. In de eerste plaats is artikel 39 van de aangehaalde 

rijkswet van belang. Daarin wordt bepaald dat uitwisseling van poli tiegegevens tussen de 

Caribische landen en Caribisch Nederland mogelijk moet zijn. Ten aanzien van de registratie van 

gegevens die in verband met de handhaving van de rechtsorde werden verzameld, stelt de Wet 

politiegegevens impliciet eisen aan het registratiesysteem; niet alleen omdat het vereist dat van 

politie-inzet informatie schriftelijk wordt vastgelegd, maar ook dat het bepaalt dat deze informatie 

landelijk raadpleegbaar gemaakt moet worden voor daartoe geautoriseerde gebruikers (zie 

bijvoorbeeld de artikelen 9 en 33 Wet politiegegevens of ook artikel 14 Veiligheidswet BES). De 

bewaartermijn van vijf jaar - zoals vastgelegd in artikel 14 wet Politiegegevens - van de bedoelde 

wet zorgt ook voor aanvullende technische eisen aan het ICT-systeem. 

 

Uit het jaarplan 2014 van KPCN blijkt dat in het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van januari 

2012 de Onderlinge Regeling ICT is vastgesteld. In de Onderlinge Regeling is bepaald dat de 

politieapplicatie ActPol door de korpsen Curaçao, St. Maarten en Caribis ch Nederland wordt 

gebruikt. In 2014 zal de beheersorganisatie op Curaçao zijn ingericht en zal deze het beheer 

voeren over ActPol.  

 Uitvoeringspraktijk ICT-voorzieningen 6.4.2

Binnen KPCN wordt ActPol als het bedrijfsprocessysteem gebruikt. Ook KPC en KPSM maken 

gebruik van dit systeem, net als KMar en kustwacht. Na introductie van het systeem in 2012 kende 

ActPol veel bugs en waren de medewerkers van KPCN onbekend met het gebruik.
45

 Uit de 

interviews binnen KPCN wordt echter duidelijk dat die situatie sterk verbeterd is. Voor zover door 

 
 
 

Noot 45 Raad voor de Rechtshandhaving (2012). HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN 

SABA. Kralendijk: Raad voor de Rechtshandhaving. 
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de BPZ registratie plaatsvindt, geschiedt dat in ActPol. Wel wordt door de Chef BPZ Bovenwinden 

opgemerkt dat niet alle functionaliteiten van het systeem bij de medewerkers bekend zijn en een 

opfriscursus nuttig is. 

 

Voor zover door opsporingsafdelingen registratie plaatsvindt, geschiedt dat nu nog grotendeels in 

Summ-IT, Word en Excel. Naar verwachting wordt op 1 januari 2015 de recherchemodule 

toegevoegd aan ActPol. Deze module volgt grotendeels het stramien van Summ -IT en de 

verwachting is dan ook dat de opsporingsafdelingen gebruik gaan maken van ActPol. Wel werd van 

de zijde van de chefs opsporing opgemerkt dat gedurende de eerste maanden nog 

schaduwregistratie zal blijven plaatsvinden in Word en Excel en pas nadat gebleken is dat ook de 

recherchemodule voldoende van bugs opgeschoond is, wordt definitief overgestapt naar ActPol.  

 

Het systeem is volgens geïnterviewden niet stabiel en kan tijdelijk wegvallen. Dit probleem speelt 

op de Bovenwinden in nog sterkere mate. Dat zou daar niet alleen samenhangen met het 

ontbreken van een glasvezelkabel naar de eilanden, maar ook vanwege verouderde computers. 

ActPol is niet vanuit de andere landen te raadplegen en ook kan KPCN geen gegevens via ActPol 

van de andere landen inzien. Voor zover daartoe aanleiding is, wordt via het RIEC informatie 

uitgewisseld. Uit de interviews met de hoofden van KPCN blijkt dat ook verschillende versies van 

ActPol worden gebruikt. Daar waar de politiekorpsen op Bonaire en op St. Maarten de webversie 

gebruiken, gebruiken de politiekorpsen op Curaçao en Aruba nog de oude ActPol versie.  

 

ActPol is nog niet WPG-proof. Dat wil zeggen dat het systeem niet automatisch gegevens 

verwijdert wanneer de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Evenmin is sprake van een  

autorisatiebeleid: op dit moment heeft iedere ActPol-gebruiker ongelimiteerd toegang tot alle 

registraties van de eigen organisatie, zo blijkt uit de interviews binnen KPCN.
 46

 Het korps is 

voornemens om in 2015 de medewerkers te informeren over de wetteli jke normen en plichten 

rondom privacy. Deze voorlichting wordt verzorgd vanuit de KMar, zo wordt verteld door de 

korpschef. 

 

6.5 Financiën 

Uit de bijlage 6 bij het Inrichtingsplan Korps BES (mei 2010) blijkt dat bij de start van het KPCN in 

2010 uitgegaan werd van een totaalbudget van € 6.907.784. Dit bedrag bleek in de 

daaropvolgende jaren niet toereikend. In de ‘Rapportage Inzicht in KPCN en BKCN’ (KPMG d.d. 28 

oktober 2013) is een schattingsbegroting voor 2014 gemaakt die uitgaat van $  16.856.000 

(omgerekend tegen een koers van € 1/$ 1,30 is dat: € 12.966.000). 
 
 

  

 
 
 

Noot 46 Zie ook Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba. p. 47 
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Kostenoverzicht 2012 – 2014 in US $ * 1000 

 Realisatie 2012 

USD 

Begroting 2013 

USD 

Schatting 201447 

USD 

Personeel – salarissen 8.212 9.524 9.619 

Overige personele kosten 706 475 440 

Materieel 1.863 808 1.091 

Communicatie 50 14 14 

ICT & verbindingen 310 1.325 848 

exploitatiekosten 341 377 404 

opleidingen 448 505 657 

Huisvesting 577 956 833 

Aanschaffingen 377 432 535 

Overige kosten - 39 15 15 

RCN (doorberekening generieke kosten) 2.733 2.500 2.400 

Aanvullingen 2012:       

Overige inkomsten - 1     

GB’s in 2012 op geboekt maar niet 

toegew ezen 

7     

Kosten KMar/KLPD       

       

Totaal resultaat USD 15.583 USD 16.930 USD 16.856 

Bron: KPMG (28 oktober 2013). Quickscan f inanciële functie schattingsbegroting 2014 KPCN en BKCN 

 

 Uitvoeringspraktijk financiën 6.5.1

De totale som die voor 2014 werd begroot, is volgens de korpsleiding realistisch gebleken. Op 

verschillende posten was echter sprake van onderuitputting en overbesteding, zo blijkt uit de 

interviews met de korpschef en de hoofden. Onderuitputting deed zich onder meer voor op het 

terrein van opleidingen en materieel. Het korps hield geld over op de eerstgenoemde post omdat 

een aantal grote onderzoeken ervoor zorgde dat vanwege de personele krapte minder 

medewerkers vrijgespeeld konden worden om daadwerkelijk deel te nemen aan de opleiding. Bij de 

post materieel bleef geld over omdat de aanbesteding voor de aankoop en het beheer van nieuwe 

voertuigen moest worden opgeschort, omdat in het aanbestedingsproces de regels niet goed waren 

toegepast.  

 

Aanzienlijk meer middelen dan begroot moesten worden gespendeerd aan de inhuur van bijstand.  

Het Team Grootschalig Onderzoek (TGO) dat in januari 2014 werd geformeerd om een dubbele 

moord op te lossen, trok een wissel van € 400.000 op de begroting, terwijl de bijstand in het kader 

van de bestrijding van een Attrako-golf (roofovervallen) in hetzelfde jaar een onvoorziene 

kostenpost van € 80.000 opleverde. Deze kosten blijken – net als reisbewegingen rond arrestanten 

– op voorhand nauwelijks te begroten, omdat ze worden bepaald door de incidentie van misdrijven.  

 
 
 

Noot 47 De schattingsbegrotingen 2014 - opgesteld door KPCN en BKCN en gevalideerd door KPMG - zijn tot stand 

gekomen door een ‘van grof naar fi jn’ benadering in workshops met de organisaties. Deze benadering heeft ertoe 

geleid dat een groot aantal van de kostenposten zijn doorgesproken en tot schattingen voor 2014 hebben geleid. 
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6.6 Samenwerking algemeen 

 Formeel kader samenwerking algemeen 6.6.1

De wet schrijft aan het politiekorps diverse (regionale) vormen van samenwerking voor. In de eerste 

plaats is artikel 19 Rijkswet politie van belang. Daarin is bepaald dat de "m inister van Justitie van 

Curaçao respectievelijk de minister van Justitie van Sint Maarten overlegt respectievelijk de 

Gezaghebbers van Bonaire, van Sint Eustatius en Saba gezamenlijk overleggen ten minste een 

keer per twee maanden met de korpschef, de hoofdofficier van justitie en de procureur-generaal 

over de taakuitvoering door de politie."  

 

Voorts is in artikel 36 van dezelfde wet bepaald dat de korpschefs van Curaçao, van Sint Maarten 

en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelmatig onderling overleg voeren.  

 

Onder voorzitterschap van de procureur-generaal van Aruba of de procureur-generaal van 

Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, komt de beleidsgroep RST samen. In dit overleg 

worden adviezen opgesteld voor het JVO en worden de kwartaalrapportages van het RST 

besproken. De korpschef neemt namens het KPCN deel aan de beleidsgroep. 

De korpschefs van de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de korpschef van het KPCN 

overleggen elke twee maanden over de samenwerking tussen de korpsen. 

 

Tot slot moet nog worden vermeld dat in artikel 65, eerste lid, Veiligheidswet BES bepaald is dat de 

Bestuurscolleges, de korpsbeheerder politie en de korpsbeheerder brandweer een convenant 

sluiten.
48

 Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, op de 

informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele 

prestaties van het brandweerkorps en de politie en, indien van toepassing, de onderdelen van de 

krijgsmacht bij rampen en crises, zo blijkt uit het tweede lid van het aangehaalde artikel.  

 Uitvoeringspraktijk samenwerking algemeen 6.6.2

De voorgeschreven vormen van samenwerking die in het formeel kader genoemd worden, vinden 

allen plaats. De bepalingen genoemd in artikel 19 Politiewet krijgen in de praktijk invulling door het 

zogeheten grote en kleine driehoeksoverleg. De grote driehoek heeft een frequentie van twee keer 

per jaar en bestaat uit de Gezaghebbers van de drie eilanden, de korpschef, de hoofdofficier en de 

PG. De kleine driehoek bestaat op Bonaire uit de korpschef, Gezaghebber, hoofdofficier van justitie 

en het hoofd van het kabinet van de Gezaghebber. Op Saba en St. Eustatius bestaat de kleine 

driehoek uit de Gezaghebbers van beide eilanden, de korpschef en de hoofdofficier. Daar waar de 

kleine driehoek op Bonaire wekelijks vergadert, vindt de kleine driehoek op de Bovenwinden 

slechts een keer per twee à drie maanden – en via video conference – plaats, zo blijkt uit de 

 
 
 

Noot 48 Het convenant wordt gesloten met de minister van Defensie indien het betrekking heeft op onderdelen van de 

krijgsmacht. 
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interviews met de Gezaghebbers van genoemde openbare lichamen en de korpschef.
49

 Wel 

vertellen ze dat op de Bovenwinden nog een lokale variant van de kleine driehoek bestaat: iedere 

twee weken vindt overleg plaats waarin naast de Gezaghebber, de Chef BPZ en de 

parketsecretaris deelnemen.  

 

De gezagsverhoudingen binnen de kleine driehoek zijn anders van karakter dan die van de 

gemeentelijke driehoek in Nederland, zo blijkt uit de interviews met de eilandsecretaris van Bonaire, 

het hoofd kabinet Gezaghebber van Bonaire en de korpschef. Daar waar in Nederland het overleg 

doorgaans ingestoken wordt vanuit van het wettelijk toebedeelde gezag dat de burgemeester en 

het OM uitoefenen over de politie, is het karakter van de kleine driehoek op de BES veel meer 

informatief en trekt de Gezaghebber niet zijn bevoegdheid naar zich toe zoals neergelegd in onder 

meer artikel 156 lid 3 WolBES.  

 

Artikel 36 van de Rijkswet Politie schrijft voor dat korpschefs van Curaçao, van Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelmatig onderling overleg voeren. In de praktijk haakt bij dit 

overleg ook de chef van het Arubaanse politiekorps aan. De korpschef KPCN vertelt tijdens het 

interview dat dit gremium zijn nut bewijst voor het warm houden van het netwerk en het nader 

afstemmen over zaken die nog niet bij wet geregeld zijn
50

. Ook vindt initiatie en afstemming over 

werkgroepen plaats die de politiekorpsen gezamenlijk onderhouden. De (resultaten van de) 

volgende werkgroepen staan tijdens het korpschefsoverleg op de agenda: 

 vuurwapens 

 honden 

 forensische opsporing 

 ActPol 

 

Uit de interviews met de KMar, het RST en de korpschef blijkt dat de beleidsgroep RST twee keer 

per jaar samenkomt en daarbij ook geregeld externen uitnodigt. In het gremium worden vooral de 

grote lijnen besproken en de bijeenkomst draagt bij aan het onderhouden van het relevante 

netwerk voor het korps. Van de zijde van het RST wordt opgemerkt dat deze beleidsgroep 

belangrijk is voor het voorbereiden van besluitvorming in het Justitieel Vierpartijen Overleg dat 

tussen de vier landen ieder half jaar plaatsvindt. De korpschef heeft volgens het RST een 

belangrijke bijdrage in deze bijeenkomsten. Zo werd bijvoorbeeld door haar de aanpak van outlaw 

motorgangs en criminaliteit op de luchthaven geagendeerd.  

  

 
 
 

Noot 49 De korpschef onderkent dat de Bovenwinden enigszins tekort gedaan worden met de huidige gang van zaken, 

maar wijst op de grote capaciteitsproblemen binnen het korps die haar beletten meer afstemming te plegen met Saba 

en St. Eustatius. 

Noot 50 Zo schrijft de Rijkswet Politie voor dat op verschillende terreinen door de landen gezamenlijke regelingen 

moeten worden getroffen. Bij de volgende voorgeschreven terreinen is dat tot op heden echter nog niet gebeurd, zo 

bli jkt uit de interviews: 1. uitwisseling van politiegegevens (artikelen 38 en 39), 2. gezamenlijk politieonderwijs (artikel 

40 Rijkswet politie), 3. kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten (artikel 41 Rijkswet politie), 4. uitrusting 

ambtenaren van politie (artikel 42 Rijkswet politie), 5. hoofdrangen voor de politie (artikel 46 Rijkswet politie), 6. 

kwaliteitszorg en evaluatie daarvan (artikel 50 Rijkswet politie). 
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Het samenwerkingsconvenant waartoe artikel 65, eerste lid, Veiligheidswet BES de 

Bestuurscolleges, de korpsbeheerder politie en de korpsbeheerder brandweer oproept, is niet 

getekend, zo wordt door alle geïnterviewden bevestigd. Wat hiervoor de reden is, kon niet worden 

aangegeven. Ook de gemeenschappelijke meldkamer, die in het convenant opgenomen had 

moeten worden, ontbreekt. Thans is de meldkamer formeel alleen ingerich t en bemenst om de 

meldingen ten aanzien van de politie af te handelen. Dat neemt niet weg dat in de praktijk ook 

noodoproepen voor de andere hulpdiensten (brandweer, ambulance) worden aangenomen, maar 

de centralisten zijn niet getraind om op te schalen voor deze diensten en zij kunnen ook geen 

operationele sturing geven.  

 

6.7 Samenwerking KMar 

 Formeel kader samenwerking KMar 6.7.1

De mogelijkheid tot samenwerking met de Koninklijke Marechaussee is in artikel 5 van de 

Veiligheidswet BES geregeld. Daar valt te lezen dat onder verantwoordelijkheid van de korpschef 

van KPCN militairen van de Koninklijke Marechaussee kunnen worden ingezet voor de 

politietaak.
51

 Uit hetzelfde artikel onder het vijfde lid blijkt bovendien dat de Koninklijke 

Marechaussee sowieso al belast is met de informatievoorziening ten behoeve van de opsporing 

van aangewezen zware misdrijven. Merk overigens op dat in bijzondere gevallen het politiekorps 

ook omgekeerd bijstand kan verlenen aan de Koninklijke Marechaussee (artikel 9: Veiligheidswet 

BES). 

 Uitvoeringspraktijk samenwerking 6.7.2

Uit de interviews binnen en buiten het KPCN blijkt dat de KMar een grote en zeer gewaardeerde rol 

speelt binnen het korps. De KMar-ondersteuning is als volgt verdeeld over de formatie van het 

KPCN : 

 

 Organisatieonderdeel Aantal fte ingevuld Aantal fte momenteel  

niet ingevuld 

 BPZ Bonaire 4 fte 0 fte 

 BPZ Saba  4 fte 0 fte 

 BPZ Sint Eustatius  4 fte 0 fte 

 Opsporing Bonaire 3 fte 3 fte 

 TOTAAL 15 fte 3 fte 

Bron: KPCN en RCN (2014) 

 

Naast bovenstaande KMar-ondersteuning op de formatie is er nog sprake van 6 fte (3 fte t.b.v. 

Saba en 3 fte t.b.v. Sint Eustatius) die op roulatiebasis vanaf Sint Maarten worden ingezet voor 

politietaken op de Bovenwinden.  

 
 
 

Noot 51 In artikel 11, eerste lid, Rijkswet politie wordt deze mogelijkheid ook al genoemd.  
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Op Bonaire levert de KMar ook nog 1,5 fte voor de gemeenschappelijke informatievoorziening, zo 

wordt door KMar en de korpschef verteld.
52

 Ook verlenen ze incidenteel bijstand in zin van artikel 6 

Veiligheidswet BES, zo werd door het hoofd van het kabinet van de Gezaghebber van Bonaire naar 

voren gebracht. Voorbeelden van dergelijke inzet betreft de Regatta of de Dia de Bonaire, waarbij 

door de KMar ten behoeve van de handhaving van de openbare orde vanuit zijn flexpool capaciteit 

beschikbaar werd gesteld.  

 

Aanvankelijk werd op de Bovenwinden de chef BPZ slechts  voor een half jaar gestationeerd. Die 

periode werd door de openbare lichamen als te kort ervaren. Voordat de teamdynamiek onder de 

nieuwe chef uitgekristalliseerd was en de chef zijn netwerk met het lokaal bestuur op orde had, zat 

zijn termijn er alweer op, zo was de redenatie. Om tegemoet te komen aan deze bezwaren is thans 

de aanstellingstermijn opgerekt tot één jaar. Die periode is naar het oordeel van de Gezaghebbers 

en de voormalig eilandsecretaris van St. Eustatius eigenlijk nog steeds te kort om een  duurzame 

band op te kunnen bouwen met het relevante netwerk.  

 

Door de KMar werd verteld dat in de initiële opzet van de BPZ teams op de Bovenwinden 

uitgegaan werd van een twinningsconcept. Dat wil zeggen dat een lokale medewerker gekoppeld 

zou worden aan de KMar-functionaris en zo door ‘learning on the job’ in staat gesteld werd in de 

functie te groeien die de KMar-functionaris tijdelijk bezette. Van dat concept is tot op heden weinig 

terechtgekomen, omdat het werkaanbod de volle inzet van alle medewerkers vereist doordat de 

teams formatief nog onderbezet zijn, zo werd van de zijde van de KMar en de korpschef tijdens het 

onderzoek naar voren gebracht.
53

 

 

De inzet van de KMar bij de recherche wordt zowel door KPCN, het OM en het RST gezien als een 

cruciale (nood)oplossing voor de onderbezetting binnen het opsporingsapparaat van KPCN. Het 

OM acht de kans groot dat – wanneer op de huidige situatie qua inrichting en organisatie wordt 

voortgeborduurd - ook over 5 jaar de KMar nog een grote rol speelt binnen het korps. Zeker op de 

Bovenwinden lijkt het ondenkbaar dat de politie daar zonder de bijstand van de KMar kan 

functioneren, aldus het OM.  

 

De KMar heeft al sinds 10-10-10 een informatievoorziening op Bonaire. Deze wordt zowel door 

KPCN als het RST hoog aangeslagen, zo blijkt uit de interviews binnen genoemde organisaties. 

Illustratief in dat kader is bijvoorbeeld het feit dat de BPZ op de Bovenwinden zich op basis van het 

Brigade Informatie Knooppunt (BIK) op Curaçao dagelijks laat briefen over de BES.  

 

  

 
 
 

Noot 52 Vraag daarbij is echter of deze capaciteit onder verantwoordelijkheid van de korpschef valt of dat de 1,5 fte 

onder verantwoordelijkheid van de KMar valt. 

Noot 53 Terzijde werd ook door de korpschef opgemerkt dat de arbeidsaanstelling van de KMar onder Nederlands 

recht valt, terwijl de overige leden van het BPZ-team een arbeidsovereenkomst hebben met KPCN. Dit betekent dat in 

de praktijk de teamchefs van de KMar minder diensturen draaien en ook vaker van het eiland zijn i.v.m. de 

voorgeschreven trainingen (waaronder IBT). Bij afwezigheid van de KMar zijn het de lokale medewerkers die de gaten 

in het dienstrooster moeten opvangen. 
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Sinds het hoofdkantoor van KPCN is verhuisd naar haar nieuwe locatie op de Kaya Grandi in 

Kralendijk wordt de informatievoorziening die de KMar op Bonaire beheert, onder één dak gebracht 

met die van KPCN zelf. Het plan is dat zowel KPCN als KMar beide 2 fte’s beschikbaar stellen om 

invulling te geven aan een gemeenschappelijke voorziening, zo werd door de korpschef en de 

KMar tijdens de evaluatie naar voren gebracht. Daarmee wordt een stap gezet in de 

verwezenlijking van een volwaardig RIEC, dat in het initiële inrichtingsplan ook genoemd wordt. Op 

termijn zouden dan ook douane en kustwacht moeten aanhaken, zo werd door de korpschef 

aangegeven. De samenwerking op het terrein van informatie was overigens ook voor het fysiek 

samengaan op één kantoor al groot, wat onder meer blijkt uit het feit dat beide organisaties 

toegang hadden tot elkaars bedrijfsprocessystemen.  

 

Zoals onder het formeel kader opgemerkt, kan het KPCN ook omgekeerd de KMar bijstand 

verlenen. Uit de interviews blijkt dat daarvan in de betekenis van artikel 9 Veiligheidswet BES nog 

geen sprake is geweest, maar dat de KMar wel vanuit KPCN ondersteund wordt. De korpschef 

memoreert aan twee onderzoeken van de KMar waarin KPCN gezamenlijk met het RST 

participeerde. Een teamchef BPZ vertelde dat de politie op St. Eustatius de KMar ondersteunt bij de 

grensbewakingstaak. De KMar is op dit gebied op het eiland onderbezet en de politie springt voor 

gemiddeld 20 uur per maand bij. Dit is een onderlinge afspraak die wordt uitgevoerd door 

medewerkers van zowel de KMar als (voor Binnenlands Vreemdelingen Toezicht) opgeleide 

politiemensen van KPCN uit het BPZ team. Andere vormen van ondersteuning die genoemd 

werden, waren het uitlezen van telefoons die de KMar in beslag nam, het vervangen door KPCN 

medewerkers van hulpofficieren van dienst bij de KMar en het verlenen van ondersteuning aan de 

Groep Bijzondere Opdrachten, bijvoorbeeld bij arrestaties. 

 

6.8 Gemeenschappelijke voorziening 

 Formeel kader GVP 6.8.1

Krachtens de Rijkswet politie (artikel 20) dient er een gemeenschappelijke voorziening politie (GVP) 

van Curaçao, Sint Maarten en Nederland te zijn, waaraan alle landen mensen en middelen leveren 

voor samenwerking op het gebied van specialismen en grensoverschrijdende criminaliteit. Aan het 

hoofd staat een directeur, die het dagelijks beheer voert. De GVP is belast met de jaarplancyclus: 

 voor 15 maart van het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar wordt een ontwerpjaarplan 

met een daarbij behorende ontwerpbegroting opgesteld, vergezeld van een meerjarenraming 

voor ten minste vier op het begrotingsjaar volgende jaren (Rijkswet politie: artikel 32, lid 1); 

 voor 1 april wordt een jaarverslag ingediend over de gemeenschappelijke voorziening politie, 

dat een verantwoording bevat over de activiteiten, de doelstellingen en de prestatieafspraken 

zoals neergelegd in het jaarplan en welke tevens een jaarrekening bevat met bijbehorende 

begroting en overige financiële gegevens van het daaraan voorafgaande jaar (Rijkswet politie: 

artikel 35, lid 1). 

 

  



 

 
 

 70 RAPPORT | Inrichting en organisatie Brandweerkorps en Korps Politie Caribisch Nederland | 
DSP-groep 

Blijkens artikel 23 Rijkswet politie rapporteert de korpschef viermaandelijks aan de minister en de 

procureur-generaal over de inzet en resultaten van ambtenaren van politie die door middel van de 

gemeenschappelijke voorziening politie aan het korps beschikbaar zijn  gesteld. Afschrift van de 

rapportage wordt gezonden aan de directeur van de gemeenschappelijke voorziening politie.  

Ook rapporteert hij viermaandelijks aan de ministers en aan de procureur-generaal over de inzet en 

resultaten van de ambtenaren van politie die aan zijn korps beschikbaar zijn gesteld door middel 

van de gemeenschappelijke voorziening politie. Afschrift van de rapportage wordt gezonden aan de 

korpsbeheerder. 

 

In de Rijkswet politie is vastgesteld dat de korpsen van de landen aan een aantal criteria dienen te 

voldoen voordat het RST kan worden vervangen door een GVP. Deze criteria, vastgesteld tijdens 

de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen van 1 juli 2010, luiden als volgt: 

1 voltooiing van de plannen van aanpak voor het Korps Politie Curaçao (KPC) en voor het Korps 

Politie Sint Maarten (KPS), zoals bedoeld in artikel 37 van de Samenwerkingsregeling 

waarborging plannen van aanpak Landstaken Curaçao en Sint Maarten; 

2 in ieder van de korpsen is zichtbaar aanwezig een onderdeel dat specifiek belast is met zware 

georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit; 

3 ieder land draagt er zorg voor dat de personele invulling van de relevante 

rechercheonderdelen ten minste 75% van de formatieve sterkte bedraagt; 

4 kwantitatieve en kwalitatieve inzet van recherchepersoneel en van recherche-ondersteunende 

diensten door de korpsen van Curaçao en Sint Maarten en van de BES-eilanden conform de 

door de ministers vast te stellen jaarplannen van het RST; 

5 het voorgaande criterium 4 geldt tevens als de norm voor evenredige inzet voor het 

recherchesamenwerkingsteam als bedoeld in artikel 57a, lid 1, sub b van de Rijkswet politie; 

6 een goed functionerend en structureel gefinancierd gezamenli jk ICT-informatiesysteem op 

basis van de onderlinge regeling gebaseerd op punt 12 van de besluitenlijst van de Politieke 

Stuurgroep Staatkundige Veranderingen van 1 juli 2010.54 

 

Met het AMENDEMENT VAN HET LID REMKES C.S. (ontvangen 8 april 2010) is artikel 57a 

toegevoegd aan de Rijkswet politie. In het zevende lid van dit artikel worden de bepalingen over de 

inrichting van de GVP buiten werking verklaard en wordt bepaald dat het RST van kracht blijft tot 

dat de 3 korpsen voldoen aan de gestelde criteria voor een GVP. 

 

 Uitvoeringspraktijk Gemeenschappelijke voorziening politie 6.8.2

De landen beschikken niet over een GVP, zo blijkt uit de interviews. Volgens zowel het RST, de 

KMar als KPCN voldoet het korps niet of slechts beperkt aan de op haar van toepassing zijnde 

criteria. Zo beschikt KPCN niet over een zichtbaar aanwezig onderdeel dat specifiek belast is met 

zware georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit en is tot op heden geen sprake van 

 
 
 

Noot 54 Zie in dit verband ook de Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingsketen Curaçao en Nederland van 

19 januari 2012, krachtens welke Curaçao en de BES-eilanden streven naar een optimale informatie-uitwisseling 

binnen en tussen elkaars rechtshandhavingsketen en een verantwoord en efficiënt gezamenlijk beheer van de ICT -

voorzieningen. 
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een goed functionerend en structureel gefinancierd gezamenlijk (met KPC en KPSM) ICT-

informatiesysteem. Ook de inzet van recherchepersoneel en recherche-ondersteunende diensten 

door KPCN aan het RST wordt niet op het beoogde niveau geleverd. Aan de eis dat de personele 

invulling van de relevante rechercheonderdelen van KPCN ten minste 75% van de formatieve 

sterkte bedraagt, wordt mogelijk wel voldaan omdat de totale bezetting van de afdeling opsporing 

hoger ligt dan 75%. Vraag daarbij is echter of de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen 

de totale afdeling op het oog had toen zij in haar criteria verwees naar de relevante 

rechercheonderdelen of dat zij andere eenheden bedoelde.  

 

Op grond van het voornoemde Amendement van het lid Remkes c.s. blijft het RST van kracht tot de 

drie korpsen voldoen aan de gestelde criteria en een GVP is ingesteld. Van de zijde van het RST 

wordt de huidige constructie niet als ideaal gezien, omdat haar positie van tijdelijke aard is en 

steeds met slechts twee jaar wordt verlengd.
55

  

 

Uit de interviews binnen KPCN blijkt dat het RST in de praktijk op de BES altijd meedraait of de 

lead heeft in de grote complexe zaken en praktisch altijd de gewenste expertise kan inbrengen. 

Daarbij wordt het door het OM en KPCN als plezierig ervaren dat het RST niet rigide haar 

taakstelling interpreteert en zich niet uitsluitend bezighoudt met grensoverschrijdende zaken. Ook 

aan het oplossen van lokale moordzaken of een TGO in het kader van een woninginbraakgolf 

verleent het RST medewerking. Onderzoek naar gewapende roofovervallen (Attrako's) doen ze 

sinds 2014 niet meer.  

 

Het RST heeft standaard vijf fte op Bonaire. Sinds 2014 leent KPCN twee personen (van wie één 

uit de BPZ en één vanuit de opsporing komt) aan het RST uit ten behoeve van het 

twinningsconcept.
56

 De samenwerking verloopt volgens de geïnterviewden binnen beide 

organisaties tussen KPCN en het RST goed, en de expertise van het RST wordt hoog 

aangeslagen.  

 

Het ontbreken van een GVP wordt door de meeste geïnterviewden niet als een groot gemis 

ervaren. In theorie zou een GVP voordeel kunnen bieden omdat die voorziening – in tegenstelling 

tot het RST – formeel niet gelimiteerd is tot de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad, zo 

werd door de korpschef naar voren gebracht. Maar omdat in de praktijk het RST ook voor andere 

categorieën zware criminaliteit wordt ingezet en het RST en KPCN beide deelnemen aan de 

stuurgroep opsporen BES en de stuurgroep RST, kan KPCN ook beleidsmatig en strategisch met 

het RST afstemmen, zo werd door de hoofden van KPCN verteld. Besluiten over welke 

onderzoeken in behandeling worden genomen alsmede capaciteitsmanagementvraagstukken 

worden, volgens hen, in gemeenschappelijkheid genomen. Wel wordt van de zijde van de KMar op 

het punt gewezen dat de inrichting van KPCN op de Bovenwinden nog uitgaat van de GVP. Als 

 
 
 

Noot 55 Die korte termijn horizon belemmert het RST in haar primaire taakstell ing, omdat verschillende dossiers beslist 

meer ti jd vergen dan de twee jaar planningshorizon. Dat betreft niet alleen strafdossiers, maar ook de interne 

organisatieontwikkeling. 

Noot 56 De korpschef sprak ti jdens de evaluatie haar verbazing uit over het feit dat KPCN moet opdraaien voor de 

loonkosten van deze 2fte. Dat betekent dat ze het gat in haar eigen formatie niet kan opvullen zonder aanvullend 

budget. 
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recherchecapaciteit op een van de beide eilanden nodig is, kan nu geen beroep gedaan worden op 

opsporingsambtenaren uit bijvoorbeeld Sint Maarten die aan de GVP zouden zijn toegewezen. Als 

gevolg daarvan moeten nu zeer tijdrovende reisbewegingen worden gemaakt vanaf Bonaire.  

De gemandateerd korpsbeheerder benadrukte dat een vorm van gemeenschappelijke voorziening 

nodig zal zijn voor KPCN om überhaupt te kunnen functioneren. Het ligt niet voor de hand dat het 

RST in deze behoefte voorziet, want KPCN moet ook voor minder zware zaken een beroep kunnen 

doen op expertises. Het probleem van KPCN is bovendien een probleem dat volgens de 

gemandateerd korpsbeheerder ook voor KPC, KPSM (en KPA) geldt. De Caribische korpsen zijn  

gewoon te klein om alle voorzieningen zelf in huis te hebben. In het ideale geval legt het ene korps 

zich toe op expertise x en de andere op y. De weerbarstige politieke realiteit maakt het echter lastig 

om een dergelijke vorm van samenwerking te realiseren. De gemandateerd korpsbeheerder merkt 

ook op dat mocht het uiteindelijk toch lukken een vorm van GVP te realiseren het RST niet 

overbodig wordt. Het type zaken dat dit team draait, is zodanig van karakter dat het nauwelijks voor 

te stellen is dat een GVP dat zou kunnen doen.  
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7 Verbetermogelijkheden KPCN 

Binnen de evaluatie is vastgesteld of de inrichting en organisatie van het politiekorps volgens de 

geïnterviewde stakeholders verbetermogelijkheden laten zien. Daarmee wordt antwoord gegeven 

op de volgende onderzoeksvraag: 

 

5 Welke verbetermogelijkheden voor de toekomst zien betrokkenen voor het KPCN? 

 

7.1 Ambitieniveau 

Uit het vorige hoofdstuk is op te maken dat de politie in algemene zin voldoet aan de 

bezettingsnorm van 75% van de formatie, maar dat tussen de afdelingen grote verschillen bestaan. 

De meeste stakeholders zijn van mening dat ook als KPCN 100% op sterkte is dat het korps dan 

nog steeds niet in staat zal zijn alle aan hem opgedragen taken eigenstandig en op een – naar 

Nederlands maatstaven – acceptabel niveau uit te voeren.
 57

 Voordat hieraan de conclusie 

verbonden wordt dat de formatie toe is aan uitbreiding of dat de interne organisatie op de schop 

moet, dienen echter volgens het RST en de Rijksvertegenwoordiger eerst twee andere vragen 

beantwoord te worden: 

 Welk ambitieniveau heeft de gemandateerd korpsbeheerder van KPCN voor ogen wat betreft 

de rechtshandhaving en de handhaving van de openbare orde en veiligheid?  

 Wat is het criminaliteitsbeeld van Caribisch Nederland? 

 

Het ambitieniveau is primair een bestuurlijke afweging van PG en eilandsbestuur, want de vraag 

welk niveau van veiligheid acceptabel is, kan niet objectief worden vastgesteld. De 

Rijksvertegenwoordiger wijst er echter op dat het eveneens belangrijk is dat door de gemandateerd 

korpsbeheerder hierin wel een duidelijk standpunt wordt ingenomen voordat er incidenten 

plaatsvinden. Gebeurt dat pas daarna dan kan discussie ontstaan over verantwoordelijkheden. 

Naast het ambitieniveau is ook het criminaliteitsbeeld bepalend voor de organisatie en inrichting 

van het korps. Pas als helder is welke ontwikkelingen er te verwachten zijn en op welke type zaken 

het korps wil prioriteren, is vast te stellen welke specialismes binnen het korps aanwezig moeten 

zijn, en welke niet.
58

  

 
 
 

Noot 57 Zie ook Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba. p. 58: “Het is voor de Raad niet bekend op basis van welke gegevens het formatieplan is opgesteld. 

Een betrouwbaar beeld van de criminaliteitsproblematiek op Bonaire is tot op heden niet beschikbaar. Wel bestaat de 

indruk bij diverse betrokkenen dat de criminaliteit op Bonaire wat betreft aard en omvang, groter is dan dat men op 

grond van de schaalgrootte van het eiland verwacht. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat met het behalen van de 

minimale bezettingsgraad ook daadwerkelijk voldoende capaciteit beschikbaar is voor een effectieve aanpak va n de 

criminaliteit.” 

Noot 58 Een recente criminaliteitsbeeldanalyse van de eilanden ontbreekt, zodat het korps zich feiteli jk nog niet kan 

richten. Als gevolg van het feit dat binnen KPCN en haar voorloper KPNA geen consequente registratie in een of meer 

bedrijfsprocessystemen plaatsvond, was de informatiepositie rondom de ontwikkeling van criminaliteit onvolledig en 

onbetrouwbaar. Met de komst van ActPol en de toegenomen registratiediscipline is het sinds kort mogelijk een relatief 

betrouwbaar beeld van de criminaliteitsontwikkeling te schetsen.  
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Door de gemandateerd korpsbeheerder werd tijdens de evaluatie naar voren gebracht dat het 

antwoord op de vraag naar het gewenste ambitieniveau voor het KPCN voor een belangrijk deel 

door de historische context beperkt wordt. Dat wil zeggen dat bij de start van KPCN op 10 -10-10 

het uitgangspunt gold dat beleidsneutraal ten opzichte van de oude politieorganisatie verder 

gewerkt zou worden en het personeel van KPNA overgenomen werd. Tegen dit uitgangspunt werd 

destijds de inrichting en organisatie van het korps bepaald, waarbij bovendien rekening werd 

gehouden met een GVP zodat niet alle expertises ondergebracht hoefden te worden in KPCN.
59

 

 

De ambitie van de gemandateerd korpsbeheerder is op dit moment nog intern van karakter, zo 

werd door hem tijdens het onderzoek naar voren gebracht. Dat wil zeggen: eerst moet de inrichting 

en organisatie van KPCN stroken met het formele kader. Pas als dat proces is voltooid, is zicht op 

de slagkracht van het korps en kan worden bepaald waartoe het korps in staat is en waartoe niet. 

Op dat moment moeten de mogelijkheden en beperkingen van het korps worden geconfronteerd 

met een gedegen analyse van de criminaliteitsontwikkelingen en de verwachtingen daaromtrent.  

 

7.2 Visie en strategie voor personeelsbeleid 

De kwaliteitsontwikkeling van het personeel is een van de grootste uitdagingen van KPCN, zo blijkt 

uit de evaluatie.
60

 In het bijzonder is de kleinschaligheid debet aan deze uitdaging. In de eerste 

plaats komen politiefunctionarissen - en in het bijzonder diegenen afkomstig van het eiland zelf - 

degenen tegen wie zij moeten optreden ook in andere rollen en verbanden tegen. Dat kan 

voordelen bieden omdat op die manier (opsporings)informatie soms erg eenvoudig toegankelijk is 

en er veel inzicht is in (familie)netwerken. Maar tegelijkertijd constateren zowel het OM als de 

liaison van VenJ een grote terughoudendheid bij de (lokale) politiebeambten inwoners van het 

eiland aan te spreken op onoorbaar gedrag.
61

 

 

In de tweede plaats brengt kleinschaligheid ook met zich mee dat de rekruteringsgrond voor nieuw 

personeel voor KPCN zeer beperkt is en onvoldoende is om alle functies (waaronder die binnen het 

kader) te vullen. Bemensing van het korps van buiten de BES zal dus nodig blijven. Nederland 

biedt - vanwege het grote aanbod - op papier de beste visvijver voor nieuw personeel. Door zowel 

de openbare lichamen, het OM als KPCN zelf wordt echter gewezen op de cultuurverschillen 

 
 
 

Noot 59  Overigens kon in de praktijk niet beleidsneutraal worden gewerkt. De wetteli jke taken en organisatievereisten 

– zoals neergelegd in de Rijkswet politie – zorgden ervoor dat het korps moest groeien, verschillende functies van het 

korps feiteli jk vanaf de grond moesten worden opgebouwd en flink geïnvesteerd moest worden in de kwaliteit van het 

personeel.  Hoewel grote stappen gezet zijn, zijn de basisfuncties van de politie nog niet op orde en moet ook nog 

verder worden geïnvesteerd in de kwaliteit. 

Noot 60 Dit probleem is overigens niet voorbehouden aan KPCN. Alle (ri jks)overheidsorganisaties in Caribisch 

Nederland worstelen met dit probleem. Zie bijvoorbeeld: Ecorys (2013). De positie van de overheid Caribisch 

Nederland als werkgever. Rotterdam: Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, 

St. Eustatius, Saba en ROA CN. 

Noot 61 Van de zijde van het OM werd opgemerkt dat een politiefunctionaris represailles in zijn privésfeer te duchten 

heeft, zeker wanneer hem verzocht wordt op te treden tegen criminelen. Als voorbeeld haalden de  geïnterviewden twee 

recente incidenten aan. Het eerste had betrekking op de recente Atrako golf. Ook de BPZ-agenten werd gevraagd 

gericht informatie in te winnen en extra alert te zijn op de inwoners van het eiland die bekend staan als de top 10 

criminelen. Daarbij werd toegestaan preventief te fouil leren. Het OM constateerde echter dat vanuit de BPZ geen extra 

informatie over de top 10 werd verzameld en dat evenmin gebruikgemaakt werd van de fouilleerbevoegdheid. 
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tussen Europese Nederlandse medewerkers en Caribische Nederlandse medewerkers en tussen 

Nederlandse medewerkers en de lokale bevolking. Bovendien wordt er door deze partijen op 

gewezen dat het draagvlak van het korps bij de lokale gemeenschappen niet gebaat is bij het op 

grote schaal bemensen van de (kaderfuncties) door externen uit Europees Nederland. 

 

Tegen deze achtergrond, en de uitkomsten van de discussie over het gewenste ambitieniveau van 

KPCN (zie paragraaf 8.1), zou het korps een visie en strategie voor het personeelsbeleid moeten 

ontwikkelen. Ingrediënten van dat beleid zouden volgens de liaison, de Rijksvertegenwoordiger en 

de Gezaghebber van Bonaire kunnen zijn: 

1 Een visie op de gewenste mix tussen lokale en externe medewerkers. 

2 Een strategie waarmee in Europees Nederland binnen de politie gericht gezocht gaat worden 

naar politiefunctionarissen met een Antilliaanse achtergrond, waarbij ook aan stageplekken en 

traineeshipplekken gedacht kan worden. 

3 Binnen het eigen personeelsbestand kandidaten selecteren die qua kennis en vaardigheden in 

potentie kunnen doorgroeien naar kaderfuncties en voor deze kandidaten een opleidings- en 

ontwikkelingstraject inrichten zodat ze in de kaderfunctie kunnen groeien.
62

 

 

7.3 Voortbestaan eigenstandigheid KPCN 

Door de meeste stakeholders worden vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid en wenselijkheid 

van een zelfstandig politiekorps in Caribisch Nederland. Weliswaar is het politiewerk gebaat bij een 

eigen lokaal gezicht, maar qua bedrijfsvoering en onderhoud van expertises is niet allee n een 

stevige formatie
63

 nodig maar moet er ook voldoende werkaanbod zijn.  

 

Met name het feit dat het korps voor alles zelf verantwoordelijk is, zou een te grote wissel trekken 

op de organisatie. De liaison van VenJ wijst erop dat de positie van het KPCN wezenlijk anders is 

dan bijvoorbeeld die van Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). Daar waar 

laatstgenoemde vanuit de moederorganisatie (DJI) wordt ondersteund, opereert het KPCN feitelijk 

alleen. Afgezien van een beleidsmatige inbedding bij het ministerie van VenJ ontbreekt namelijk 

een organisatorische inbedding in de Nationale Politie. Dat zou nadelig voor het korps zijn. Op dit 

moment is namelijk geen sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid of nauwe betrokkenheid 

van de Nederlandse politieorganisatie en moet bijstand en ondersteuning via allerlei beleidsmatige 

tussenschijven worden georganiseerd. Het RST wijst er verder op dat het weinig doelmatig is dat er 

drie opsporingsorganisaties met overlappende expertises naast elkaar op de eilanden bestaan 

(KPCN, RST en KMar). Zij pleit er daarom voor te onderzoeken hoe de drie organisaties ten 

aanzien van de rechtshandhaving in Caribisch Nederland beter geïntegreerd kunnen worden. Het 

 
 
 

Noot 62  Van de zijde van DGPOL werd naar voren gebracht dat door middel van het professionaliseringstraject van 

de MBO4 er al een kweekvijver gerealiseerd is van waaruit lokale medewerkers kunnen doorstromen naar meer 

specialistische en kaderopleidingen. 

Noot 63 Binnen de evaluatie werd erop gewezen dat binnen de Nationale Politie de vuistregel geldt dat een basisteam 

minimaal 200 medewerkers moet tellen wil het zijn taken naar behoren kunnen uitvoeren. Een basisteam kent dan nog 

niet functies als tapspecialisten of IBT- en rij instructeurs. 
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OM en de liaison achten het wenselijk dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden en beperkingen 

zijn van een (gedeeltelijke) integratie met de Nationale Politie Nederland.  

 

Het OM merkte en marge ook op dat de structurering van het KPCN langs drie hoofdprocessen 

(BPZ, opsporing en informatie) achteraf bezien misschien niet zo’n gelukkige is geweest, omdat ze 

de capaciteitsproblemen van het korps verder hebben vergroot. Door te kiezen voor 

proceskolommen zou de situatie ontstaan dat bepaalde functies onbemenst of onderbemenst 

raken, waardoor deelprocessen stil komen te liggen met alle gevolgen voor het primaire proces van 

dien. Vanwege de indeling van functies naar kolommen kun je namelijk niet tegelijkertijd 

gebruikmaken van eventuele onbenutte capaciteit uit een van de andere kolommen. 

Geïnterviewden vragen zich af of het KPCN meer baat heeft bij een organisatie-inrichting die niet 

langs hoofdprocessen gestructureerd is, maar die uitgaat van een organisatie waar van alle 

medewerkers bekend is welke expertises zij hebben en dat als het ware via centrale coördinatie 

deskundigen worden aangestuurd die afhankelijk van de voorliggende zaak flexibel in verschillende 

zaken kunnen worden ingezet. Zo'n formule zou recht doen aan de beperkte capaciteit en veel 

optimaler de kwaliteiten van het personeel benutten, aldus het OM. 

 

7.4 Recherche op Bovenwinden 

Op Saba heeft KPCN uitsluitend BPZ-functionarissen permanent gestationeerd. Op St. Eustatius is 

de situatie anders: vanuit Bonaire wordt daar iedere maand een roulerende rechercheur 

ondergebracht. Door de direct betrokkenen wordt deze situatie niet als ideaal gezien, omdat iedere 

maand weer een nieuwe persoon toetreedt tot het team en kennis niet behouden blijft. In het geval 

er behoefte is aan extra opsporingscapaciteit dan wordt deze ingevlogen vanuit Bonaire. Ook deze 

situatie is niet ideaal, zo werd door verschillende geïnterviewden binnen het korps naar voren 

gebracht.
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 Enerzijds omdat de eerste 24 uur na de incidentie van een voorval cruciaal zijn voor 

het vergaren van opsporingsinformatie. Anderzijds omdat de sociale context van de eilanden een 

belangrijke factor is waarmee binnen het onderzoek rekening moet worden gehouden. Roulerende 

opsporingsambtenaren zijn niet in staat op korte termijn het vertrouwen van de lokale 

gemeenschap te winnen, waardoor het verzamelen van inform atie belemmerd wordt. Bovendien 

vereisen grote zaken dat een opsporingsambtenaar langere tijd op het eiland aanwezig is. Binnen 

de evaluatie werd er daarom voor gepleit om aan de BPZ-teams op de Bovenwinden in ieder geval 

één rechercheur toe te voegen. In dat kader werd ook van de zijde van het OM opgemerkt dat het 

wellicht doelmatiger is om in plaats van twee teams één team Bovenwinden te maken en dit team 

te voorzien van een boot, zodat medewerkers eenvoudig op beide eilanden kunnen werken. 

Gelet op het relatief grote aanbod jeugd- en zedenzaken op de Bovenwinden heeft het de voorkeur 

dat de rechercheur enige ervaring heeft met het werk van de Sociale Jeugd en Zedenpolitie.  

 

 
 
 

Noot 64 Zie ook: Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba. p. 57. 
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7.5 Bijstandsverlening nieuwe stijl 

Zoals hiervoor opgemerkt is op de Bovenwinden nauwelijks recherchecapaciteit binnen KPCN 

aanwezig. Als een opsporingsonderzoek uitgevoerd moet worden, vliegt KPCN eigen 

recherchecapaciteit vanuit Bonaire in. De reistijden zijn echter groot en belasten het korps zwaar. 

Door het RST werd op de optie gewezen gebruik te maken van opsporingscapaciteit dat al op de 

Bovenwinden aanwezig is , bijvoorbeeld Korps Politie Sint Maarten. Gedacht kan worden aan een 

constructie waarbij KPCN op jaarbasis voor een x-aantal dagen op afroep gebruik mag maken van 

rechercheurs uit dat korps. Die afspraken zouden bovendien zo gemaakt kunnen worden dat niet 

sprake is van een formeel bijstandsverzoek, zodat de politieke route overgeslagen kan worden. 

Een dergelijke vorm van samenwerken is niet alleen veel laagdrempeliger dan de reguliere vormen 

van samenwerken, maar heeft vooral als voordeel dat Saba en St. Eustatius direct over 

rechercheurs kunnen beschikken als de situatie zich aandient. Deze rechercheurs kunnen veel 

sneller starten met het verrichten van het forensisch onderzoek en zijn bovendien ook vaak beter 

vertrouwd met de context en de voertaal van de bovenwinden dan rechercheurs van KPCN van 

Bonaire. Deze door het RST aangedragen optie, komt overigens tegemoet aan de constatering 

door de korpschef dat het aanvragen van bijstand een omslachtig proces is dat over veel schijven 

loopt. 

 

7.6 Ontschotten 

Nog meer dan bij de brandweer speelt in het jus titiedomein de discussie rond ontschotting. Alle 

geïnterviewde veiligheidspartners wijzen erop dat de bijzondere context van de eilanden ervoor 

zorgt dat flexibel en innovatief met bevoegdheden en middelen omgesprongen moet worden en dat 

samenwerkingsverbanden overwogen moeten worden die in Nederland niet voor de hand liggen.  

‘Roeien met de riemen die je hebt’, werd meerdere keren als credo naar voren gebracht. 

Voorbeelden die tijdens de interviews naar voren werden gebracht, waren onder meer: 

 Politiefunctionarissen en KMar-medewerkers kunnen zowel onder gezag van de korpschef als 

van de algemeen commandant KMar worden ingezet. Op de Bovenwinden biedt dat de (reeds 

benutte) mogelijkheid flexibel te switchen tussen grensbewaking en BPZ. 

 Zowel de politie, de KMar en de Douane hebben behoefte aan een boot waarmee tussen Saba 

en St. Eustatius kan worden gevaren. Thans is de enige verbinding met het vliegtuig via Sint 

Maarten. Onderzocht wordt in hoeverre de drie organisaties een boot kunnen delen. 

 Zowel KPCN, KMar, JICN en Kustwacht moeten integrale beroepsvaardigheidstrainingen (IBT) 

uitvoeren. De aard van die trainingen is grotendeels hetzelfde. Onderzocht kan worden in 

hoeverre deze training voor de vier organisaties samen gegeven kan worden.  

 Op de Bovenwinden heeft de politie onvoldoende cellencapaciteit. Op dit moment moeten 

verdachten die in voorlopige hechtenis worden genomen, worden overgebracht naar Bonaire. 

Dat betekent een enorme belasting van het korps in tijd en geld. Een gemeenschappelijke 

voorziening op de Bovenwinden, bijvoorbeeld in samenwerking met Sint Maarten, biedt wellicht 

uitkomst.  

 Ook een meldkamer voor de hele Bovenwinden zou vanuit het perspectief van Saba en St. 

Eustatius meer voor de hand liggen.  
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Door de liaison van VenJ wordt erop gewezen dat het van wezenlijk belang is dat de 

ontschottingsdiscussie projectmatig benaderd gaat worden (met projectleider en stuurgroep). Zou 

dat niet gebeuren dan is het risico levensgroot dat de doelen niet worden bereikt en dat het 

transformatieproces gaat stokken. Iedereen doet het er nu een beetje bij, zonder dat dit 

ingewikkelde onderwerp echt gerichte aandacht krijgt. Het is zaak helder te krijgen wat beoogd 

wordt en wat de randvoorwaarden voor succes zijn. Pas dan kan een implementatieplan worden 

opgesteld en de invoering gemonitord worden. De huidige ontschottingsdiscussie laat zien dat er in 

potentie veel winst te behalen valt maar het gebrek aan regie maakt het resultaat ongewis, aldus de 

liaison. 

 

7.7 Dienstverlening RCN 

De samenwerking tussen RCN en KPCN is voor verbetering vatbaar, zo wordt door de korpschef 

en de gemandateerd korpsbeheerder verteld. Met name de producten van personeelszaken 

zouden te wensen overlaten. Zo ontbreekt het aan ontwikkelingsplannen en POP voor 

medewerkers
65

 en is het niet eenvoudig verzuimcijfers te produceren. De bereikbaarheid van RCN 

is niet goed geborgd omdat ze niet 24/7 bemenst is. Dat kan bijvoorbeeld tot problemen leiden 

wanneer de politie onverwachts reisbewegingen moet maken en tickets gekocht moeten worden.
66

  

 

7.8 Gebruik Nederlands bij toetsing 

Uit de evaluatie blijkt dat het korps veel moeite heeft lokaal geschikte kandidaten te werven. Dat ligt 

niet zozeer aan de belangstelling voor vacatures, maar aan het feit dat veel geïnteresseerden niet 

voor de wettelijke vereiste toelatingstests slagen. Een belangrijke reden voor het lage 

slagingspercentage die werd aangevoerd, betreft het feit dat de testtaal het Nederlands is. Voor 

verschillende geïnterviewden wordt met die taalkeuze een onnodige barrière opgeworpen. De 

Nederlandse taalvaardigheid wordt namelijk apart getest en door de overige tests ook in het 

Nederlands af te nemen, presteren de non-native speakers Nederlands lager dan wanneer ze in 

hun eigen taal zouden zijn geëxamineerd.
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 Stakeholders geven daarom in de evaluatie ter 

overweging om – met uitzondering van de Nederlandse taalvaardigheidstest – de andere 

taalgebonden toetsen ook in het Papiaments en Engels aan te bieden.
68

 

 

 
 
 

Noot 65 Zie ook: Ecorys (2013). De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever. Rotterdam: 

Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN. p  9. 

Noot 66 Om dit probleem te elimineren, is de korpschef gemandateerd om zelf een kas aan te houden waaruit 

dergelijke betalingen gedaan kunnen worden. Omdat ze zelf geen rechtspersoon is, is ze echter wel aansprakelijk voor 

de inhoud van de kas. 

Noot 67 De Nederlandse taaltest is en bli jft echter cruciaal. Zowel uit het interview met het Openbaar Ministerie als uit 

het onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving naar het aangifteproces blijkt dat de strafvordering in Caribisch 

Nederland lijdt onder onvoldoende beheersing van het Nederlands door het zittend personeel. Dit probleem komt 

primair naar voren bij de processen-verbaal. 

Noot 68  Van de zijde van DGPOL werd naar voren gebracht dat de voertaal van het Nederlands in de strafvordering 

met zich meebrengt dat niet l ichtvaardig omgegaan mag worden met de Nederlandse taaleis. Politiefunctionarissen 

moeten in staat zijn in goed Nederlands processen-verbaal op te stellen. 
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7.9 Prioritering 

Door verschillende partijen wordt erop gewezen dat onduidelijk is hoe de po litie prioriteert bij de 

selectie van zaken en tijdens het lopende onderzoek de capaciteit managet.
69

 Een dergelijk gebrek 

aan transparantie maakt het lastig om te beoordelen of KPCN doelmatig met haar politiecapaciteit 

omspringt. Bovendien zou deze gang van zaken de bijstandverlening vanuit de Nationale Politie 

bemoeilijken, omdat deze partij pas bijstand wil leveren nadat zij er van overtuigd is dat KPCN om 

specialisten verlegen zit en niet in algemene zin capaciteit te kort komt. Een van de stakeholders 

adviseerde daarom dat KPCN een systematiek gaat hanteren voor de selectie van zaken en het 

managen van capaciteit. 

 

7.10 Wettelijk kader 

De inzet van de politie is gebonden aan (lokale) wet- en regelgeving. Echter, deze wet- en 

regelgeving laat verschillende onderdelen van het takenpakket en de personele organisatie 

onbenoemd. Als gevolg daarvan heeft de politie niet altijd een wettelijke grondslag voor het 

handhaven van feiten die in Nederland strafbaar zijn. Als voorbeeld werd de wegen- en 

verkeerswet genoemd, maar ook de wet die de rechtspositie en bevoegdheden van de BAVPOL 

regelt, alsmede de wapenwet. Ook de bijstandverlening door de NP aan het KPCN ontbeert een 

wettelijke grondslag. Geïnterviewden adviseren daarom  te inventariseren welke onvolkomenheden 

in het wettelijke kader zich thans nog voordoen en welke daarvan met voorrang moeten worden 

opgelost. 

  

 
 
 

Noot 69 In haar rapport uit 2013 schrijft de Raad voor de Rechtshandhaving hierover: “Uit de interviews komt 

stelselmatig naar voren dat de wijze waarop IGO in eerste instantie aan haar onderzoeken komt, prioriteert en 

vervolgens oppakt, grotendeels ongestuurd en door toeval bepaald is. Vervolgens bli jkt er in de praktijk sturing in 

tweede instantie door het OM te bestaan, waarbij het OM de vinger aan de pols houdt en heel nadrukkelijk op 

onderzoeken stuurt.” Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba. 
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8 Conclusies KPCN 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste conclusies va n de 

evaluatie ten aanzien van het KPCN getrokken.  

 

8.1 Formeel kader en stand van zaken 

Binnen de evaluatie is voor een zestal aspecten van het politiekorps onderzocht welke wettelijke en 

overige bepalingen daarop van toepassing zijn en hoe de uitvoeringspraktijk daarvan er  uitziet. 

Daarmee werd antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 

 

1 Wat zijn de kaders wat betreft wet- en regelgeving voor de inrichting en het functioneren van 

KPCN? 

2 Wat is de huidige stand van zaken van het KPCN Nederland met betrekking tot de aspecten: 

a Inrichting, organisatie en personeel 

b plancyclus 

c ICT-informatiesystemen 

d financiën 

e samenwerking 

f gemeenschappelijke voorziening politie 

3 In welke mate voldoet het KPCN aan de voorwaarden om zijn bijdrage te leveren aan de GVP 

van Curaçao, Sint Maarten en Nederland (zie onder Beleidscontext/Politie: de zes criteria die 

de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen heeft gesteld voor de inwerkingtreding 

van de GVP)? 

 Inrichting, organisatie en personeel 8.1.1

Uit de evaluatie blijkt dat de inrichting en organisatie niet geheel strookt met het initiële 

inrichtingsplan. Weliswaar zijn de verschillende organisatieonderdelen terug te vinden in de formele 

opzet van KPCN, maar de onderdelen zijn soms zo rudimentair dat de beoogde functionaliteit niet 

verwacht mag worden. Dat geldt in het bijzonder voor de sectie (probleemgericht) opsporen en de 

informatievoorziening. Maar ook voor andere functies is de bemensing zodanig beperkt dat sprake 

is van een kwetsbare situatie. 

 

De wet en de aanvullende werk- en beleidsafspraken stellen diverse eisen aan de kwaliteit van het 

personeel. Op 10/10/10 werd een belangrijk deel van de formatie gevuld met medewerkers van het 

voormalige Korps Politie Nederlandse Antillen. Het merendeel van hen voldeed niet aan de 

kwaliteitseisen die voor het KPCN overeengekomen waren. Het onderzoek laat zien dat door het 

korps een meerjarenonderwijsprogramma is uitgewerkt en ondertussen 70% van het personeel van 

de basispolitiezorg heeft deelgenomen aan een MBO4 opleidingstraject zodat zij nu voldoen aan de 

wettelijke vereisten en een kweekvijver voor doorstroom naar specialistische en kader opleidingen 

is ontstaan. Ook is een eerste aanzet gegeven tot bijscholing van de kaderfuncties.  
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Ondanks deze positieve ontwikkelingen wijst het onderzoek uit dat ook nu nog lang niet alle 

medewerkers voldoen aan de opleidings- en competentievereisten. Deze divergentie speelt op alle 

niveaus in de organisatie maar met name op specialistische en kaderfuncties. Ten aanzien van het 

managementteam wordt door de stakeholders van KPCN verteld dat deze te weinig in staat is 

beleids- en planmatig te werken, waardoor de korpschef en haar MT te veel met beheersmatige en 

zelfs operationele aangelegenheden bezig zijn. Op onvoorziene situaties wordt door KPCN vaak 

gereageerd met een hoog ‘ad hoc’ karakter. 

 

Op het niveau van de direct leidinggevende speelt het probleem dat het binnen de 

organisatiecultuur van KPCN niet de norm is elkaar rechtstreeks aan te spreken op taakuitvoering 

en verantwoordelijkheden.
70

 Deze cultuuromslag staat sinds 10-10-10 qua ontwikkeling in de 

kinderschoenen. Ook zouden de coachende vaardigheden van leidinggevenden onvoldoende zijn 

om nieuwe medewerkers te begeleiden of nieuw geleerde beroepsvaardigheden in de praktijk toe 

te passen. Hierdoor wordt het lerend vermogen van de organisatie niet optimaal benut.  

 Plancyclus 8.1.2

De wet draagt de korpschef op eenmaal in de vier jaar een concept beheerplan op de stellen en 

ieder jaar een concept jaarplan. Uit de evaluatie blijkt dat het concept jaarplan jaarlijks wordt 

opgesteld maar dat van een concept beheerplan nog geen sprake is geweest. De gemandateerd 

korpsbeheerder geeft als verklaring hiervoor dat andere zaken meer prioriteiten genoten maar dat 

beoogd wordt in de eerste helft van 2015 het eerste beheerplan op te stellen. 

 ICT-voorzieningen 8.1.3

Aan KPCN is het gebruik van ActPol als bedrijfsprocessysteem voorgeschreven. Aanvankelijk werd 

het systeem slechts mondjesmaat gebruikt en vond nog veel schaduwregistratie plaats in aparte 

Word- en Excel-documenten. Reden daarvoor was niet alleen onwennigheid, maar ook de 

aanwezigheid van verschillende bugs. Die bugs zijn nu grotendeels verholpen en uit de evaluatie 

blijkt dat de BPZ thans consequent het systeem gebruikt als zij incidenten of zaken muteert. Dat 

geldt echter nog niet voor de opsporingsafdelingen. Die maken namelijk gebruik van een apart 

recherchesysteem, Summ-IT genaamd, dat beschikbaar gesteld wordt door het RST.  

Per 1 januari 2015 wordt aan ActPol een nieuwe recherchemodule toegevoegd die grotendeels het 

stramien van Summ-IT volgt. De verwachting is dat als de grootste bugs uit die module verholpen 

zijn ook de opsporingsafdelingen van KPCN gebruik zullen gaan maken van ActPol. Het onderzoek 

levert echter indicaties  op dat de registratiediscipline overall binnen KPCN lager ligt dan bij een 

gemiddelde Nederlandse politie-eenheid. Het OM signaleert dat veel (opsporings)informatie 

uitsluitend in de hoofden van de politiefunctionarissen terug te vinden is.
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Noot 70 Zie ook: Raad voor de Rechtshandhaving (2012). HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS 

EN SABA. Kralendijk: Raad voor de Rechtshandhaving. P. 35. 

Noot 71 Ook de Raad voor de Rechtshandhaving signaleert dit probleem: “Het feit dat veel informatie wel bij de 

individuele medewerkers bekend is, maar niet geautomatiseerd te raadplegen is, is een groot afbreukrisico. Oudere 

zaken worden mogelijk niet meer herinnerd en bij verloop van personeel of ziekte gaat informatie over zaken verloren. 

Door het niet centraal opslaan van informatie worden verbanden tussen zaken niet automatisch gelegd. Dit is direct van 

invloed op de kwaliteit van de opsporing.” Raad voor de Rechtshandhaving (2013). Het opsporingsproces door de 

recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. p. 62. 
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 Financiën 8.1.4

Bij de start van het KPCN op 10 oktober 2010 werden de jaarlijkse kosten van het korps begroot op 

een kleine € 7m. Dit bedrag bleek in de praktijk onvoldoende om de kosten te dekken en in 2013 

werd door KPMG een kostenraming voor 2014 gemaakt waarin bijna het dubbele bedrag werd 

begroot. Uit de evaluatie is gebleken dat de korpschef de huidige begroting voor 2014 realistisch 

heeft gevonden, maar dat op diverse posten onderuitputting en overbesteding heeft 

plaatsgevonden. Onderuitputting deed zich onder meer voor op het terrein van opleidingen en 

materieel; bij opleidingen vanwege de continue capaciteitskrapte waardoor politiefunctionarissen 

niet konden worden uitgeroosterd. Bij de post materieel bleef geld over omdat de aanbesteding 

voor de aankoop en het beheer van nieuwe voertuigen moest worden opgeschort.  

 Samenwerking 8.1.5

De wet en aanvullende regelingen schrijven diverse vormen van samenwerking en afstemming 

voor. Uit de evaluatie blijkt dat KPCN consequent invulling geeft aan de verplichtingen. Het gaat 

daarbij om de grote en kleine driehoek, het korpschefoverleg van de drie landen en de 

beleidsgroep RST.  

 

Een bijzondere vorm van samenwerking wordt ontleend aan artikel 5 van de Veiligheidswet BES, 

waarin bepaald is dat militairen van de KMar onder gezag van de korpschef binnen KPCN kunnen 

worden ingezet. Het onderzoek laat zien dat van deze mogelijkhe id veelvuldig en structureel 

gebruikgemaakt wordt. Op de Bovenwinden levert de KMar per eiland de teamchef en drie fte’s 

voor de BPZ en op Bonaire levert de KMar 7 fte voor de recherche en 1,5 fte voor de 

informatievoorziening. De inzet van de KMar wordt zowel door KPCN als door diens ketenpartners 

hoog aangeslagen en beschouwd als cruciaal voor het functioneren van het korps.  

 Gemeenschappelijke voorziening politie en het RST 8.1.6

In de plannen rond de ontmanteling van de Nederlandse Antillen is uitdrukkelijk gekozen voor de 

inrichting van een gemeenschappelijke voorziening politie, die voor de politiekorpsen van Curaçao, 

Sint Maarten en Caribisch Nederland inzet zou gaan leveren. Deze voorziening is tot op heden niet 

gerealiseerd. In de Rijkswet politie is vastgesteld dat de korpsen van de landen aan een aantal 

criteria dienen te voldoen voordat het RST kan worden vervangen door een GVP. Uit de evaluatie 

blijkt dat KPCN feitelijk aan geen van deze criteria – die naderhand werden vastgesteld door de 

Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen – voldoet. Het gevolg is dat het RST thans nog 

operationeel is. Uit de evaluatie blijkt dat die situatie noch door KPCN noch doo r de 

veiligheidspartners als een groot probleem wordt gezien. Temeer omdat het RST duidelijk blijk 

geeft van een flexibele opstelling en ook bereid is inzet te verlenen aan KPCN op zaken die 

volgens de letter van de wet niet tot haar primaire taakstelling behoren. 
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8.2 Conclusies en verbetermogelijkheden volgens stakeholders 

4 In hoeverre beschikt het KPCN over de taken, bevoegdheden, menskracht en middelen om in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht te functioneren binnen de kaders van wet- en regelgeving? 

5 Welke verbetermogelijkheden voor de toekomst zien betrokkenen voor het KPCN? 

 

Uit de evaluatie blijkt dat KPCN de algemene norm van 75% bezetting van de formatie haalt, maar 

dat bepaalde onderdelen onderbezet zijn. Ook blijkt dat de organisatie grotendeels het stramien 

volgt dat in de inrichtingsplannen werd genoemd, op enkele functionaliteiten na. Hoewel grote 

stappen gezet zijn sinds 10/10/10 voldoet het personeel voor een deel nog niet aan de vereiste 

opleidings- en competentie-eisen. Dat probleem speelt min of meer op alle niveaus maar lijkt het 

meest aan de orde bij de specialistische functies en kaderfuncties. 

 

Uit de evaluatie blijkt echter ook dat de meeste stakeholders van mening zijn dat met het bepalen 

of KPCN aan de formele inrichtings - en organisatievereisten voldoet, niet automatisch ook kan 

worden geconcludeerd dat de geleverde dienstverlening op een wenselijk niveau is. Diverse 

stakeholders menen dat naar Nederlandse maatstaven KPCN achterblijft. De vraag die volgens de 

meeste geïnterviewden beantwoord zou moeten worden, is welk ambitieniveau de gemandateerd 

korpsbeheerder voor de politiezorg voor ogen heeft. Bij het beantwoorden van die vraag ligt het in 

de rede het criminaliteitsbeeld te betrekken, omdat op basis daarvan de prioriteiten van de KPCN 

bepaald kunnen worden. Vervolgens kan worden bepaald of de huidige organisatiestructuur en 

formatie strookt met de beoogde politiezorg. De gemandateerd korpsbeheerder stelt op zijn beurt 

dat het bepalen van een ambitieniveau pas aan de orde is als eerst het korps formatief en 

kwalitatief volledig op sterke is.  

 

Los van het antwoord op de vraag naar het gewens te ambitieniveau en de prioritering in de 

taakstelling werden in de evaluatie door de geïnterviewde stakeholders verschillende suggesties 

voor verbetering gedaan. Deze waren, in willekeurige volgorde: 

 Het ontwikkelen van een visie op en een plan voor personeelsontwikkeling. Reden daarvoor is 

dat de kwaliteit van het personeel in de huidige formatie niet strookt met de formele vereisten 

en de kleinschalige context van het korps extra belemmeringen opwerpt voor het verbeteren 

van de kwaliteit. 

 Nadat het ambitieniveau van de politiezorg is vastgesteld en KPCN op basis van een actueel 

criminaliteitsbeeld haar werkzaamheden heeft geprioriteerd, zou nagedacht kunnen worden 

over de positie van KPCN als zelfstandige organisatie. Verschillende stakeholders vragen zich 

namelijk af of het korps gebaat is bij zijn huidige positie of juist voordeel heeft bij een vorm van 

integratie met één of meer partners uit de veiligheidsketen (zoals de Nationale Politie, KMar of 

RST). 

 De teams op de Bovenwinden zijn gebaat bij rechercheurs die op Saba en St. Eustatius 

gestationeerd zijn. Op dit moment moet voor Saba, wanneer zich een zaak voordoet, 

recherchecapaciteit worden ingevlogen vanuit Bonaire. Dat duurt niet alleen lang, maar de 

functionaris vertrekt ook vaak alweer snel zodat weinig continuïteit gewaarborgd is.  

 De ontschottingsdiscussie heeft in potentie veel te bieden voor KPCN. Het is zaak deze 

discussie in goede banen te leiden en te kiezen voor een planmatige aanpak. 
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 De dienstverlening van RCN kan verbeteren. Met name de P&O-diensten voorzien nog 

onvoldoende in de behoeftes van het korps.  

 Toelating tot het korps is mede afhankelijk van het met succes afleggen van diverse toetsen en 

het doorstaan van verschillende keuringen. Het feit dat deze toetsen en keuringen in het 

Nederlands worden afgenomen, werpt een grote drempel op voor non-native 

Nederlandstaligen en leiden tot een enorm uitvalpercentage in de werving en selectie. Met 

uitzondering van de Nederlandse taaltest kan overwogen worden de toetsen ook in het 

Papiaments en Engels af te nemen. 

 Het wettelijk kader waarop de wetshandhaving door en de bijstandverlening aan KPCN is 

gebaseerd, kent volgens geïnterviewden nog verschillende hiaten. Geïnventariseerd moet 

worden welke dat zijn en welke daarvan met voorrang opgepakt m oeten worden. 
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9 Tot slot 

In dit rapport zijn de inrichting en organisatie van het BKCN en KPCN geëvalueerd. Hoewel beide 

korpsen ieder een eigen wettelijke grondslag hebben en verschillende taken uitvoeren, heeft de 

evaluatie laten zien dat hun uitvoeringspraktijk ook duidelijke overeenkomsten vertoont. In dit 

laatste hoofdstuk worden enkele observaties van de onderzoekers naar voren gebracht die los 

staan van de beantwoording van onderzoeksvragen maar hopelijk enig inzicht geven in de 

uitdagingen waarvoor beide korpsen geplaatst zijn. 

 

In de eerste plaats is de startpositie van beide korpsen sterk vergelijkbaar. Dat wil zeggen: op 10 -

10-10 begonnen zowel de brandweer als de politie met personeel dat tot die datum in dienst was 

van de lokale brandweer- en politieorganisaties. Het feit dat beide korpsen onder Nederlands 

beheer kwamen, bracht met zich mee dat functievereisten werden gesteld die vergelijkbaar zijn met 

die in Nederland. Veel van het personeel dat werd overgenomen van de voorgangers van BKCN en 

KPCN voldeed daar niet aan, waardoor een omvangrijk bijscholings- en opleidingstraject werd 

geïnitieerd. Hoewel reeds grote voortgang is geboekt, is het traject nog niet afgerond en moet de 

huidige uitvoeringspraktijk nog worden aangemerkt als een overgangssituatie.  

 

In de tweede plaats kampen beide korpsen met de beperkte mogelijkheden voor het lokaal 

rekruteren van personeel. De functievereisten werpen grote drempels op voor inwoners van de 

eilanden om met succes op een functie te solliciteren, terwijl de arbeidsvoorwaarden en 

carrièreperspectieven van beide korpsen niet goed kunnen concurreren met die in Europees 

Nederland. Bovendien wordt lokaal weerstand ervaren tegen het bemensen van (leidinggevende) 

posities door Europese Nederlanders.  

 

In de derde plaats speelt zowel bij de politiezorg als de brandweerzorg de vraag welk ambitieniveau 

gewenst is. Uit de evaluatie komt uitdrukkelijk naar voren dat het realiseren van de organisatie - en 

formatievereisten namelijk wat anders is dan de vraag beantwoorden of de dienstverlening door de 

politie en brandweer op orde is. Welke risico’s en incidenten moeten beide korpsen in staat zijn het 

hoofd te bieden en hoe is de samenwerking daarom heen geregeld? Voor het beantwoorden van 

die vragen is het niet alleen noodzaak dat de openbare lichamen, de gemandateerd 

korpsbeheerder (ministerie van VenJ) en de systeem verantwoordelijken (NCTV) een standpunt 

innemen, maar ook dat de veiligheidsrisico’s helder in beeld zijn gebracht. Aan deze laatste 

vereiste kan nog niet goed voldaan worden omdat nog niet alle veiligheidsrisico’s in beeld zijn 

gebracht. Wel is uit de evaluatie gebleken dat de lokale stakeholders van mening zijn dat de risico’s 

van de eilanden aanzienlijk hoger zijn dan op basis van inwoneraantal en oppervlakte verwacht 

mogen worden. 

 

In de vierde plaats levert het feit dat de meeste inwoners van de eilanden niet het Nederlands als 

moedertaal hebben een blijvend probleem op. Vooral bij de politie is dat aan de orde. De politie 

vervult een belangrijke rol in de strafvordering, waarbinnen het Nederlands de officiële taal is. Een 

politiefunctionaris in Caribisch Nederland moet daarom in staat zijn in woord en geschrift 

processtukken te maken hetgeen een goede beheersing van het Nederlands vereist. Het 
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vasthouden aan de Nederlandse taalvaardigheid zorgt er echter voor dat veel inwoners van de 

eilanden zich diskwalificeren als politiefunctionaris wat de noodzaak met zich mee kan brengen ook 

buiten de eilandsgrenzen te rekruteren. Die situatie wordt echter als onwenselijk  beschouwd. Niet 

alleen omdat daarmee de lokale werkgelegenheid benadeeld wordt, maar vooral ook omdat zonder 

lokale medewerkers het korps te veel geïsoleerd raakt van de samenleving waarbinnen het 

optreedt. Bij de brandweer speelt dit probleem overigens veel minder: omdat het primaire proces 

van het BKCN niet het schrijven van stukken omvat is daar een goede beheersing van het 

Nederlands geen vereiste. 

 

Tot slot laat de situatie in Caribisch Nederland ook zien dat de werkwijze van beide korpsen getuigt 

van een pragmatische werkhouding waarin de tering naar de nering wordt gezet. Zo wordt 

bijvoorbeeld onder de noemer van ontschotting gezocht naar onconventionele 

samenwerkingsverbanden tussen veiligheidspartners die als gevolg van hun kleinschaligheid 

allemaal te maken hebben met tijdelijke onder- en overcapaciteit.  
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Bijlagen 



 

 
 

 88 RAPPORT | Inrichting en organisatie Brandweerkorps en Korps Politie Caribisch Nederland | 
DSP-groep 

Bijlage 1 Afkortingen 

BAVPOL 
Buitengewoon Agent Van Politie  

BES Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
BKCN Brandweer Korps Caribisch Nederland 
BOPEC BOnaire PEtroleum Corporation 
BPZ Basis politiezorg 
CUROIL Curaçao Oil 
DGPOL directoraat-generaal Politie 
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 
GVP Gemeenschappelijke Voorziening Politie 
IBT Integrale beroepsvaardigheidstraining 
IFV Instituut Fysieke Veiligheid 
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 
JICN Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 
JZ Jeugd en zedenpolitie 
KMar Koninklijke Marechaussee 
KPC Korps Politie Curaçao 
KPCN Korps Politie Caribisch Nederland 
KPSM Korps Politie Sint Maarten 
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
OEBO BES Regeling personeel brandweer BES 
OM Openbaar Ministerie 
RCN Rijksdienst Caribisch Nederland 
RST Recherche Samenwerkingsteam 
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

 

  



 

 
 

 89 RAPPORT | Inrichting en organisatie Brandweerkorps en Korps Politie Caribisch Nederland | 
DSP-groep 

Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen 

1 Ambtenarenwet BES 

2 AMENDEMENT VAN HET LID REMKES C.S. (Ontvangen 8 april 2010) 

3 Besluit brandweer BES 

4 Besluit van 23 september 2010, houdende de methode van vaststelling van de minimale 

sterkte van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba  

5 BVS advies (23 juni 2010). Deelrapport inzake de organisatie en formatie van het onderdeel 

Brandweerkorps BES. Den Haag: Ministerie van BZK       

6 BVS advies (24 september 2010). Deelrapport inzake de organisatie en formatie van het 

onderdeel Politiekorps BES. Den Haag: Ministerie van BZK  

7 BVS advies (juni 2012). Functieboek Politiekorps Caribisch Nederland. Den Haag: Ministerie 

van Veiligheid en Justitie 

8 Concept Inrichtingsplan Korps BES (31 mei 2010) 

9 Concept Regeling personeel brandweer BES (OEBO BES) 

10 CONCEPT voorstel nieuw O&F rapport Brandweerkorps CN 2012 

11 Dienst- en werktijdenbesluit brandweerkorps BES 

12 Ecorys (2013). De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever. Rotterdam: 

Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, 

Saba en ROA CN 

13 Gezamenlijke Brandweer (2012). Onderzoeks rapport Brandweer Caribisch Nederland. 

Rozenburg: Gezamenlijke Brandweer 

14 Inspectie Veiligheid en Justitie (2014). Nulmeting organisatie rampenbestrijding Bonaire. Den 

Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

15 Inspectie Veiligheid en Justitie (2014). Nulmeting organisatie rampenbestrijding Saba. Den 

Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

16 Inspectie Veiligheid en Justitie (2014). Nulmeting organisatie rampenbestrijding St. Eustatius. 

Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

17 Jaarplan 2014 Brandweerkorps Caribisch Nederland 

18 Jaarplan 2014 Korps Politie Caribisch Nederland 

19 KPMG (28 oktober 2013). Quickscan financiële functie schattingsbegroting 2014 KPCN en 

BKCN 

20 Mandaatregeling korpsbeheer politie en brandweer BES 2012 

21 Memorie van Toelichting Rijkswet Politie 

22 Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 

23 Regeling richtlijnen en minimumeisen geschiktheidsonderzoek en geneeskundig onderzoek 

van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba  

24 Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

25 Veiligheidswet BES 

26 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
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Bijlage 3 Geïnterviewde personen 

Respondenten in Caribisch Nederland 

6 Organisatie/functie 7 Naam 

8 Algemeen Commandant Brandw eer 1. Jair Tromp 

9 Eilandsecretaris Bonaire 2. Nery Gonzales 

10 Gezaghebber Bonaire 3. Edison Rijna 

11 Gezaghebber Saba 4. Jonathan Johnson 

12 Gezaghebber St. Eustatius 5. Gerald Berkel 

13 Hoofd kabinet Gezaghebber Bonaire 6. Roella Pourier 

14 Koninklijke Marechaussee 7. Roel de Winter 

8. Louis Coppen 

15 Korps Management Team (hoofden BPZ, informatie, 

bedrijfsvoering en opsporing) 

9. Loes van der Heijden  

10. Jose Rosales 

11. Junny Lopez 

12. Aw yn Braaf 

16 Korpschef KPCN 13. Hildegard Buitink 

17 KPCN/Chef BPZ Saba 14. Durk Hiemstra 

18 KPCN/ Chef BPZ St. Eustatius 15. Maurice van Velzen  

19 Liaison VenJ 16. Leo Tigges 

20 Lokaal commandant brandw eer Saba 17. Julio Every 

21 Lokaal commandant brandw eer St. Eustatius 18. Andre Bennett 

22 Luchthaven directeur Bonaire 19. Lesley Laplace 

23 Luchthavenautoriteit 20. Ellis Schmidt 

24 Openbaar Ministerie 21. Henry Hambeukers  

22. Barry Bults  

25 Participatieraad Brandw eer 23. Gravey Anthonij 

24. Glenn Rosaria 

25. Jairo Cornelis 

26. Uclaytis Davelaar 

26 Participatieraad Politie 27. Steven Senior 

27 Raad voor de Rechtshandhaving 28. Jan Otto Schouten 

29. Gido Vos 

28 Rijksvertegenw oordiger 30. Gilbert Isabella 

29 Regionaal Samenw erkingsteam 31. Wim van Vemde 

32. Rob van Ols 

33. Mirreille Dinnessen 

30 Vakbond brandw eer 34. Olthen Van Niel 

31 Vakbond politie 35. Charles Mercelina 

32 Voormalige Eilandsecretaris St. Eustatius 36. Jan Helmond 
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Respondenten in Europees Nederland 

33 Organisatie/functie 34 Naam 

1. DGPOL 1 Jan Willem Schaper  

2 Harold Boersen  

2. Brandw eer Haaglanden 3 Jan Kuipers 

3. Nationale Politie 4 Christien Weiss 

4. NCTV 5 Desiree Geerts 
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