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SAMENVATTING 

Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek naar de technische en operationele mogelijkheden voor het 
verbeteren van communicatie en informatie-uitwisseling tussen burgers, hulpdiensten en besturen op 
Caribisch Nederland1. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de inzet en effectiviteit van beschikbare 
communicatiemiddelen, zoals noodnummers, mobiele en vaste telefoons, portofoons, mobilofoons, 
marifoons, satellietmiddelen, televisie, radio en sociale media. Deze middelen worden ingezet ten 
behoeve van: 

a. de operationele communicatie- en informatie uitwisseling binnen en tussen hulpverleningsdiensten 
en lokale besturen in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis op basis van 24/7;  

b. de communicatie- en informatie uitwisseling tussen de besturen in Caribisch Nederland en 
Europees Nederland in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis;    

c. de noodcommunicatie van burgers naar hulpverleningsdiensten in reguliere omstandigheden en bij 
een ramp of crisis; 

d. het waarschuwen van de bevolking bij een ongeval/ramp. 
 
Crisis wordt hierbij gedefinieerd als “situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of 
dreigt te worden aangetast” (Veiligheidswet BES, 2010, artikel 1).  
 

Aanleiding 

Diverse evaluatierapporten (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2014; ministerie van Veiligheid en Justitie, 
2015; Peak Valley, 2013) geven aan dat er knelpunten zijn in de communicatie en informatie-uitwisseling 
tussen hulpdiensten en besturen op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Vanuit beleidsmakers is "er behoefte 
aan inzicht in de huidige stand van zaken en aan haalbare mogelijkheden (technisch, organisatorisch, 
bestuurlijk en financieel) om [hierin] verbeteringen aan te brengen" (Startnotitie, 2016, p. 1-20). 
 

Probleemstelling en onderzoeksdoel 

Op dit moment zijn de inzet en effectiviteit van beschikbare communicatiemiddelen bij rampen en 
crisissituaties onvoldoende (Startnotitie, 2016).  Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te 
verkrijgen in de effectiviteit van de communicatiemiddelen, en de kwaliteit van de communicatie- en 
alarmeringsmiddelen op Caribisch Nederland, zowel in reguliere omstandigheden, bij een ramp of crisis.  
 

  

                                                           
1 Dit zijn gemeenten van Nederland met een special status: Bonaire, Saba en St. Eustatius 



Samenvatting pagina 3 
 

Onderzoeksvraag en deelvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:  
 “In welke mate voldoen de communicatie- en alarmeringsmiddelen op Bonaire, St. Eustatius en Saba in 
reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis en/of onder extreme weersomstandigheden; en welke 
praktische oplossingen of technologische ontwikkelingen kunnen worden geïdentificeerd?” 
 
De hoofdvraag is vervolgens opgesplitst in de volgende deelvragen.  
1. “Welke eisen worden er gesteld vanuit de wet- en regelgeving, en de beleidscontext gesteld aan 

communicatiemiddelen in reguliere omstandigheden en bij een ramp, crisis of extreme 
omstandigheden ten aanzien van:  
a. de operationele communicatie- en informatiedeling binnen en tussen hulpverleningsdiensten 

en lokale besturen,  
b. de communicatie- en informatie uitwisseling tussen de besturen van Caribisch en Europees 

Nederland;  
c. noodcommunicatie door burgers aan hulpverleningsdiensten, en  
d. het waarschuwen en alarmeren van de bevolking door hulpverleningsdiensten? 

 
2. “In welke mate voldoen de communicatiemiddelen in reguliere omstandigheden en tijdens rampen, 

crises en extreme omstandigheden? Waar worden eventuele problemen door veroorzaakt?” Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren: 
a. Dekking en Bereik 
b. Bereikbaarheid  
c. Betrouwbaarheid  
d. Beschikbaarheid 
e. Back-up voorziening 
f. Capaciteit 

 
3. "Welke praktische oplossingen en/of nieuwe technologische ontwikkelingen  kunnen op basis van de  

interviews en de beschikbare literatuur worden geïdentificeerd, om de kwaliteit zo nodig te 
vergroten (2a t/m f) en de geconstateerde knelpunten op basis van de uitkomsten van dit onderzoek 
praktisch te verhelpen?" 

 
4. "Op welke wijze vereisen de praktische oplossingen en/of inzet van nieuwe technologie  

veranderingen in het beleids-, wetgevings- en toezichtkader  voor Caribisch Nederland of verdere 
invulling daarvan?" 
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Methodologie 

De methodologie is gebaseerd op een combinatie van literatuuronderzoek (zowel wetenschappelijke 
literatuur als documentatie, wet- en regelgeving), interviews, een heatmap, en historische gegevens met 
betrekking tot tropische stormen en orkanen). In aanvulling op het literatuuronderzoek zijn interviews 
gehouden (n = 32), om een goed beeld te krijgen van de knelpunten zoals deze worden ervaren door 
leidinggevenden van de kolommen, hulpverleners, professionals in de TELECOM sector, beleidsmakers en 
bestuurders, en om te peilen in hoeverre de communicatie- en informatie-uitwisseling met betere 
middelen voldoende geborgd is. De semi-gestructureerde en diepte-interviews met bestuurders zijn 
uitgevoerd door senior-onderzoekers uit Nederland en Curaçao. De volledige lijst respondenten is 
opgenomen in bijlage 1. Enkele van de interviews die op Saba, St. Eustatius en Bonaire hebben 
plaatsgevonden, zijn gevoerd aan de hand van een heatmap, waarin de criteria onder 2a t/m 2f 
weergegeven zijn aan de hand van literatuur en eerder onderzoek.  Voor een overzicht van tropische 
stormen, orkanen en kansberekening van stormen en orkanen is contact opgenomen met het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), die gedetailleerde informatie heeft doorgestuurd met 
betrekking tot tropische stormen en orkanen, specifiek voor Bonaire, Saba en St. Eustatius. 
 

Conclusies 

De hoofdvraag is opgesplitst in een aantal deelvragen. In hoofdstuk 2 staat de eerste deelvraag centraal:  

"Welke eisen worden er gesteld vanuit de wet- en regelgeving, en de beleidscontext, aan 
communicatiemiddelen ten aanzien van: (a) de operationele communicatie- en informatiedeling binnen 
en tussen hulpverleningsdiensten en lokale besturen, (b) de communicatie- en informatie uitwisseling 
tussen de besturen van Caribisch en Europees Nederland in reguliere omstandigheden en bij een ramp, (c) 
noodcommunicatie door burgers aan hulpverleningsdiensten, en (d) het waarschuwen en alarmeren van 
de bevolking door hulpverleningsdiensten?”  

In het hoofdstuk zijn achtereenvolgens het juridisch kader, de beleidscontext en de 
verantwoordelijkheden geschetst met betrekking tot de communicatie bij rampen en crises. Daarbij zijn 
weinig specifieke eisen aangetroffen met betrekking tot de communicatiemiddelen, met uitzondering van 
bepaalde kwaliteitseisen, zoals voor mobiele telefonie (zie bijlage 4). Wel zijn er een aantal 
probleemgebieden geschetst, met name waaar het gaat om noodcommunicatie door burgers aan 
hulpverleningsdiensten (via de meldkamer) en het waarschuwen en alarmeren van de bevolking.  
Bestaande middelen voor het waarschuwen en alarmeren van de bevolking zijn gefragmenteerd en 
brengen risico’s mee.  
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In hoofdstuk 3 staat de tweede deelvraag centraal:  

2. “In welke mate voldoen de communicatiemiddelen in reguliere omstandigheden en tijdens rampen, 
crises en extreme omstandigheden? Waar worden eventuele problemen door veroorzaakt? Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren: 
a. Dekking en Bereik 
b. Bereikbaarheid  
c. Betrouwbaarheid  
d. Beschikbaarheid 
e. Back-up voorziening 
f. Capaciteit 

 
In hoofdstuk 3 komt een wisselend en genuanceerd beeld naar voren. De adequaatheid van, en 
tevredenheid met, beschikbare communicatiemiddelen varieert tussen de communicatiemiddelen, 
eilanden en betrokken hulpdiensten. De operationele communicatie- en informatiedeling binnen en 
tussen hulpverleningsdiensten en lokale besturen voldoet redelijk onder reguliere omstandigheden, maar 
kan niet op alle plekken en onder alle omstandigheden worden gegarandeerd, ook niet onder reguliere 
omstandigheden. Tijdens een ramp of een crisis ontstaan er mogelijk problemen met de operationele 
communicatie- en informatiedeling. Als gevolg hiervan neemt het risico op slachtoffers en letsel toe. Dit 
geldt met name wanneer snelheid van handelen geboden is, zoals bij brand, medische noodsituaties, 
rampen en crisissituaties. Risico is door het ministerie van Veiligheid en Justitie gedefinieerd als “een 
onzekere gebeurtenis die kan leiden tot het afwijken van de gestelde doelstellingen en eisen” (ministerie 
van Veiligheid en Justitie, 2014, p. 16).  
 
De operationele communicatie en informatiedeling binnen en tussen hulpverleningsdiensten en lokale 
besturen wordt, in de dagelijkse praktijk, opgevangen met mobiele telefonie van commerciele partijen. 
Hoewel dit ook nadelen kent, zou zonder de back-up van commerciele mobiele telefonie de operationele 
communicatie- en informatiedeling niet snel en zeker genoeg tot stand gebracht kunnen worden. Als ook 
dat uitvalt, is de communicatie tussen lokale overheidsorganisaties onderling, en horizontale 
communicatie met de buitenwereld, vanwege het gering aantal satelliettelefoons (dat slechts voorhanden 
is bij enkele sleutelfiguren), bijzonder kritisch. 
 

In hoofdstuk 4 staat de derde deelvraag centraal: 

3. “Welke praktische oplossingen en/of nieuwe technologische ontwikkelingen  kunnen op basis van de  
interviews en de beschikbare literatuur worden geïdentificeerd, om de kwaliteit zo nodig te vergroten 
(2a t/m f) en de geconstateerde knelpunten op basis van de uitkomsten van dit onderzoek praktisch 
te verhelpen?” 
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Geconcludeerd is dat een aantal problemen rondom de communicatie- en informatie uitwisseling van, 
tussen, en met hulpverleners praktisch op te lossen zijn, zoals de ontsluiting van de ESF groepen, of het 
inzetten van base stations, zodat hulpverleners beter met elkaar kunnen communiceren.   

Behalve het in de praktijk bregen van deze praktisch oplossingen, is het tevens van belang om nu al na te 
denken over de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot communicatie en informatie uitwisseling 
tijdens reguliere omstandigheden, en tijdens rampen en crises. 

 

In hoofdstuk 5 staat de vierde deelvraag centraal, namelijk:  

4. "Op welke wijze vereisen de praktische oplossingen en/of inzet van nieuwe technologie  
veranderingen in het beleids-, wetgevings- en toezichtkader voor Caribisch Nederland of verdere 
invulling daarvan?"  

In hoofdstuk 3 zijn al een aantal zaken benoemd die hier betrekking op hebben, zoals het overzicht van 
het gebruik van masten en antennes; toezicht op de staat van onderhoud en risico's van uitval van masten; 
eisen met betrekking tot, en controle van, de noodstroomvoorziening; toezicht op naleving van afspraken 
met betrekking tot vervanging van verouderde apparatuur en betrokkenheid van de inspectietafel BES.   

Geconcludeerd moet worden dat de geconstateerde tekortkomingen (met betrekking tot dekking, bereik, 
bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, back-up voorzieningen en capaciteit) gedeeltelijk het 
gevolg zijn van technische problemen, gedeeltelijk van de geografische eigenschappen (het bergachtige 
karakter), en gedeeltelijk te maken heeft met dilemma's in besluitvorming, wetgeving, de samenwerking 
tussen publieke en private sector. Daarom is het goed om bij momenten van herziening (bijvoorbeeld van 
contracten), bij verlening (van concessies of vergunningen), bij herijking (van wet- en regelgeving) of het 
nemen van maatregelen goed te onderzoeken of het beleidsinstrumentarium aanvullende mogelijkheden 
biedt voor het borgen van het veiligheidsbelang. 

Tevens is het onderzoeksteam van mening dat enkele maatregelen alleen tot stand gebracht kunnen 
worden door nader overleg en samenwerking tussen de ministeries, eilandbesturen, en concessiehouders 
en moedigt de hier vermelde partijen dan ook aan om zulk overleg te voeren, op basis van dit rapport, om 
de inzet en effectiviteit van beschikbare communicatiemiddelen bij rampen en crisissituaties te vergroten.  
 
Algemene conclusie op de onderzoeksvraag: 
Al met al kan geconcludeerd worden dat de operationele communicatie- en informatiedeling binnen en 
tussen hulpverleningsdiensten en lokale besturen redelijk voldoet onder reguliere omstandigheden, maar 
niet op alle plekken en onder alle omstandigheden gegarandeerd kan worden, ook niet onder reguliere 
omstandigheden. Tijdens een ramp of een crisis ontstaan er mogelijk problemen met de operationele 
communicatie- en informatiedeling. Details rondom de specifieke problemen zijn samengevat in de 
heatmap (par. 3.3, tabel 3) en in tabel 4.  
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Aanbevelingen 

Hieronder volgt een verkorte versie van de aanbevelingen. Drie van de tien aanbevelingen (aanbeveling 
2, 4 en 9) zijn gericht aan het ministerie van Economische Zaken, vier zijn gericht aan het ministerie van 
Veiligheid en Justitie (aanbeveling 1, 5, 7, 8) , één aanbeveling is gericht aan de eilandbesturen en de 
Rijksdienst Caribisch Nederland (aanbeveling 6), en 2 aanbevelingen zijn gericht aan meerdere ministeries 
in overleg met andere partijen (aanbeveling 3, 10). Sommige aanbevelingen zijn verder toegelicht of 
uitgebreider terug te vinden in hoofdstuk 6 (Conclusies en aanbevelingen). KT = Korte Termijn; LT = Lange 
Termijn.  
 
Het onderzoeksteam vindt het, gezien de bevindingen van dit onderzoek, van belang dat: 

 
Hoofdstuk 2:  
1. Het ministerie van Veiligheid en Justitie/ de NCTV onderzoekt of NL-Alert voor Caribisch 

Nederland een waardevolle aanvulling kan zijn en of uitrol op Caribisch Nederland mogelijk is. (KT 
actie, LT proces) 

 
Hoofdstuk 3: 
2. Het ministerie van Economische Zaken/DgETM maatregelen neemt om het bereik en 

beschikbaarheid van het mobiele netwerk te vergroten in crisissituaties, bij voorbeeld door : 
a. preferent bellen voor hulpverleners mogelijk te maken in Caribisch Nederland. (KT) 
b. nationaal roaming mogelijk te maken voor specifieke gebruikers die hogere 

beschikbaarheids-  en dekkingseisen hebben, waaronder hulpverleners.  (KT) 
c. inrichting van een “calamiteitenknop” voor grootschalige uitval.  (KT actie, LT proces) 

 
3. De ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie (DG Politie) en Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties gezamenlijk en in overleg met de operators, onderzoeken welke 
maatregelen mogelijk zijn ten behoeve van niet goed werkende routeringen van noodnummers 
en de meldkamer (KT actie, LT) 

 
4. Het ministerie van Economische Zaken /DgETM maatregelen neemt om de betrouwbaarheid van 

het netwerk te vergroten, bijvoorbeeld door :  
a. een (intern) overzicht te genereren van het gebruik van masten/antennes door 

marktpartijen. (KT actie) 
b. de geconstateerde problemen rondom de staat van onderhoud en risico’s van uitval van 

masten bij zware orkanen te agenderen bij de InspectieTafel BES.  (KT) 
c. vast te leggen dat er noodstroom aanwezig is op kritische locaties, en dat de 

noodstroomvoorziening voor langere tijd operationeel gehouden kan worden  (KT) (LT) 
 
5. Het ministerie van Veiligheid en Justitie/DG Politie maatregelen neemt om toe te zien op 

vervanging van verouderde portofoon-apparatuur voor politie en brandweer (KT & LT). 
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6. De eilandbesturen en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) een uitbreiding van het aantal 
satelliettelefoons voor Caribisch Nederland overwegen (KT).  

 
Hoofdstuk 4: 
7. Het ministerie van Veiligheid en Justitie/DG Politie een aantal maatregelen neemt, die op simpele 

wijze de onderlinge communicatie tussen hulpverleners kan verbeteren, in het bijzonder: 
a. de organisatorische indeling in verschillende (ESF) functiegroepen (politie, brandweer, 

ambulance) optimaliseert om de onderlinge communicatie te vergemakkelijken (KT). 
b. onderzoek doet naar de mogelijkheid om bepaalde voertuigen van de politie en brandweer 

uit te rusten met een base station   (KT) . 
c. onderzoekt of en hoe de locatie van hulpverleners in de meldkamer in beeld gebracht kan 

worden om daarmee de effectiviteit van de operationele inzet te verhogen en de veiligheid 
van hulpverleners te vergroten (KT). 
 

8. Het ministerie van Veiligheid en Justitie/DGPol een verbeterplan opstelt voor het (gebruik van 
het) Tetra systeem.  Onderwerpen die daarin dienen te worden geadresseerd zijn: 
a. De inzet van LTE-technologie of een mogelijke 5e generatie technologie die stapsgewijs 

wordt geïntroduceerd en mogelijk op termijn de huidige technologie vervangt  (LT). 
b. De overweging om bij vervanging van het C2000 systeem in Nederland ook Caribisch 

Nederland mee te nemen uit oogpunt van kosteneffectiviteit (LT). 
 

9. Het ministerie van Economische Zaken/DgETM onderzoekt of het plaatsen van femto- of pico-
cellen  op plekken met geconstateerde dekkingsproblemen in 3G/4G netwerken haalbaar is (KT).  

 
Hoofdstuk 5: 
10. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (DG Politie en NCTV) en het ministerie van Economische 

Zaken /DgETM met de eilandbesturen overleggen of, en hoe, nadere afspraken gemaakt kunnen 
worden met concessiehouders in de Telecomsector in CN om de inzet en effectiviteit van 
beschikbare communicatiemiddelen bij rampen en crisissituaties te vergroten. (KT) 
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