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Voorwoord
Het onderwerp ‘nationale veiligheid’ staat in binnen- en buitenland volop

binnen de landsgrenzen staat als de nationale veiligheid in het geding is. Wij zijn

in de belangstelling. Klassieke dreigingen hebben plaatsgemaakt voor een diffuus

van mening dat civiel-militaire samenwerking een belangrijke schakel is in het

dreigingsbeeld en het dreiginggeoriënteerde denken is verlaten voor een concept

verder vergroten van de nationale veiligheid en de crisisbeheersing in Nederland.

waarin de waarborging van vitale belangen voorop staat. Nederland moet zijn

Daarom garandeert Defensie capaciteiten voor binnenlandse inzet, onder operati-

voorbereid op tal van uiteenlopende dreigingen die de vitale belangen kunnen

onele aansturing van het civiele gezag. Met bindende afspraken kan de overheid

aantasten. Het gaat niet meer alleen om dreigingen zoals de aantasting van de

haar slagkracht vergroten en onnodige duplicatie vermijden.

(inter)nationale vrede en veiligheid en terrorisme, maar ook om sociaal-economische dreigingen en natuurlijke dreigingen zoals natuurrampen en pandemieën.

In deze publicatie treft u een overzicht van de gegarandeerde capaciteiten

Deze dreigingen zijn transnationaal van aard en afstanden zijn niet langer relevant.

en reactietijden van de krijgsmacht bij nationale veiligheid en crisisbeheersing, het-

De verwevenheid van externe en interne veiligheid neemt verder toe en in

geen meer inzicht genereert in de mogelijke bijdrage van Defensie.

sommige gevallen is dit onderscheid niet meer van betekenis. Open en complexe
democratische samenlevingen als de onze zijn extra kwetsbaar geworden.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De burger, die met onveiligheid wordt geconfronteerd, verwacht

De minister van Defensie

veiligheidsgaranties van de overheid. De overheid, op haar beurt, kan er veel aan
doen om die ambitie waar te maken, overigens in het volle besef dat absolute
garanties niet kunnen worden gegeven. De aard, de omvang en de gevolgen van
hedendaagse crises en rampen vergen nieuwe vormen van crisisbeheersing en
samenwerking. Als zich een incident voordoet, zal de beschikbare capaciteit
bovendien efficiënt en effectief moeten worden ingezet. Tegen deze achtergrond
is de actieve betrokkenheid van Defensie geen vrijblijvende optie, maar noodzaak.
Defensie heeft zich daarom ontwikkeld tot een structurele veiligheidspartner van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen en gemeenten. Voorheen fungeerde Defensie bij nationale veiligheid
vooral als vangnet voor civiele autoriteiten. Defensie heeft echter een toegevoegde waarde in de ondersteuning met specialistische en unieke capaciteiten,
waarmee in het buitenland ervaring is opgedaan in het kader van crisisbeheersingsoperaties. Veel van de asymmetrische bedreigingen van de nationale
veiligheid zijn vergelijkbaar met gevaren waarmee de krijgsmacht wordt geconfronteerd in missies elders in de wereld. De burger verwacht dat Defensie er ook
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Deel I Algemeen
1. Algemeen
1.1 Van CMBA naar ICMS
Op 3 maart 2005 ondertekenden de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie het convenant civiel-militaire bestuursafspraken (CMBA). Het CMBA betekende een koerswijziging voor de zogenaamde
derde hoofdtaak van Defensie. Defensie ontwikkelde zich van een vangnet als
civiele capaciteiten tekort schieten, tot een structurele veiligheidspartner naast
gemeenten, de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen.

De structurele civiel-militaire samenwerking leidde ook tot het besef dat er
zich nieuwe mogelijkheden tot samenwerking voordoen. In 2006 is daarom
een aanvullend pakket aan samenwerkingsafspraken uitgewerkt over de inzet
van specialistische defensiecapaciteiten. Onder leiding van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ondersteund door TNO zijn diverse
scenario’s onderzocht. Ongeveer tweehonderd deskundigen van alle betrokken
veiligheidsdepartementen en veiligheidsdiensten werkten mee aan dit onderzoek.
Alle analyses toonden een behoefte aan meer defensiesteun en een snellere
beschikbaarheid daarvan.
Het resultaat is een intensivering van de civiel-militaire samenwerking (ICMS)
waarbij is gestreefd naar een gegarandeerd minimumpakket met een maximale
benutting van reeds aanwezige kennis en kunde. De nieuwe afspraken zijn
vastgelegd in bestuursafspraken ICMS. De grootste verandering is kwalitatief van
aard en behelst de gegarandeerde beschikbaarheid van specialistische capaciteiten
en de operationele aansturing daarvan onder civiel gezag. Doordat de afspraken
een bindend karakter hebben, kunnen de civiele autoriteiten snel en zonder tijdrovend overleg, beschikken over de benodigde specialistische militaire steun
en bijstand.
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1.2 Functie catalogus

De belangrijkste verschillen tussen CMBA en ICMS op een rijtje
CMBA
· Defensie garandeert beschikbaarheid
van 3.000 militairen.
· Vooral gericht op algemene ondersteuning door militairen.

ICMS
· Defensie garandeert beschikbaarheid van 4.600 militairen¹.
· Ook gericht op specifieke vormen
van steun en bijstand.

¹ Waarvan 3.000 militairen voor algemene ondersteuning en 1.600 militairen voor specifieke
vormen van steun en bijstand met specifieke middelen. Dit is nader uitgewerkt in deel II van
deze catalogus.

Deze catalogus maakt als bijlage onderdeel uit van de bestuursafspraken ICMS
en geeft inzicht in de personele, materiële en logistieke ondersteuning die
Defensie ter beschikking stelt in het kader van militaire bijstand of steunverlening. Voor alle civiele autoriteiten en militaire commandanten moet duidelijk
zijn welke vormen van bijstand Defensie binnen welke reactietijden beschikbaar
stelt en welke regelingen daarvoor gelden. De catalogus bevat tevens regelingen
voor de financiële verrekening (met de aanvrager) van de meerkosten van de
verhoogde beschikbaarheid en de werkelijke inzet van militaire capaciteit.
De catalogus vormt bovendien een hulpmiddel bij de uitwerking van crisisbeheersingsplannen op (de)centraal niveau.

De catalogus bevat gegarandeerde capaciteiten en capaciteiten waarover aanvullende afspraken zijn gemaakt met een nationaal karakter. Niet-gegarandeerde
capaciteiten zijn vooralsnog niet opgenomen. Bij concurrerende vraag naar Defensiecapaciteiten ten behoeve van het verlenen van militaire bijstand en militaire
steun heeft het verlenen van militaire bijstand voorrang. Bij concurrerende vraag
naar Defensiecapaciteiten ten behoeve van het verlenen van militaire bijstand
wordt hierover door de Ministers van Justitie en BZK gezamenlijk besloten welke
vraag voorrang krijgt. Bij concurrerende vraag naar Defensiecapaciteiten ten behoeve van het verlenen van militaire steun wordt door de Minister van BZK, in
overleg met de beleidsverantwoordelijke bestuursorganen besloten, welke vraag
voorrang krijgt.

Lokale afspraken
Voor zover in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing op lokaal
niveau afspraken zijn gemaakt tussen civiele autoriteiten en militaire commandanten over mogelijke inzet van lokaal beschikbare militaire middelen, moet er
vanuit worden gegaan dat deze afspraken aan lokale autoriteiten geen garanties bieden met betrekking tot de beschikbaarheid van deze militaire middelen.
Bij concurrerende vragen en in geval van schaarste wordt op nationaal niveau
besloten over de prioriteitsstelling.
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Nederland is ingedeeld in drie Regionaal Militair Commando’s (RMC’s).
De indeling sluit aan op de veiligheidsregio's die de civiele hulpdiensten
hanteren.
■ RMC Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland
en Gelderland.
■ RMC West: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
■ RMC Zuid: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

1.3 De veiligheidsregio’s en de regionale
militaire commando’s
Nederland is ingedeeld in drie Regionale Militaire Commando´s. De drie
RMC´s omvatten elk meerdere veiligheidsregio´s. De Commandant RMC
(C-RMC) speelt een belangrijke rol bij de decentrale samenwerking. Het RMC
is in zijn regio het eerste aanspreekpunt voor overheden, civiele instanties
en personen. De adviescapaciteit van het RMC wordt dusdanig uitgebreid dat
iedere veiligheidsregio kan beschikken over een eigen militaire adviseur:

RMC Noord

de officier veiligheidsregio (OVR).

Preventie
Om een goede civiel-militaire samenwerking te bewerkstelligen treedt de C-RMC,
of namens hem de OVR, op als liaison tussen het bestuur van de veiligheidsregio
en Defensie. Commandant (of plaatsvervanger) RMC kan een adviesrol vervullen
voor het Regionaal Veiligheidsbestuur (RVB), de periodieke vergaderingen met
alle crisispartners. Het RMC steunt de veiligheidsregio’s bij het maken van plannen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding en adviseert daarbij over de
inzetmogelijkheden van militaire capaciteiten. Daarnaast kan de OVR een grote
meerwaarde bieden bij de organisatie en uitvoering van complexe multidisciplinaire oefeningen.

RMC West

RMC Zuid

CIVIEL-MILITAIRE BESTUURSAFSPRAKEN
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1.4 Opbouw catalogus

Respons
De inzet van de militaire capaciteiten in het kader van handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, rampen- of ongevallenbestrijding vindt plaats onder civiel gezag. Commandant (of plaatsvervanger)
RMC kan een adviserende rol in het Regionaal Beleidsteam (RBT) vervullen.
Evenzo kan de OVR het Regionaal Operationeel Team (ROT) adviseren.
Aanvragen om militair vermogen dienen gesteld te worden in termen van het
te bereiken effect. In de operationele praktijk zal de initiële bijstandsaanvraag
worden geformuleerd in het Regionaal Operationeel Team (ROT). In overleg met
het civiel gezag “vertaalt” de OVR deze naar benodigde capaciteiten en de in te
zetten middelen, die uiteindelijk worden verwoord in de formele aanvraag.
Wanneer militaire bijstand of steun wordt geleverd, wijst Defensie een
‘Commandant Militaire Middelen’ (CMM)2 aan. Na opvang van de in te zetten
militaire detachementen en bevelsuitgifte draagt de CMM de aansturing over de
militaire detachementen over aan het civiel gezag. Tijdens de inzet valt de militaire
bijstand onder de verantwoordelijkheid van het civiele gezag. Dit betekent in de
praktijk dat de militaire middelen zullen worden geplaatst onder de Commandant
Rampterrein/Plaats Incident (CORT/COPI) of onder een leidinggevende van één
van de hulpdiensten. De CMM bewaakt dat de militaire inzet binnen de kaders
van de goedgekeurde aanvraag plaatsvindt3.

Defensie kent de volgende vormen van ondersteuning aan civiele autoriteiten:
a. structurele nationale taken
b. militaire bijstand op grond van de Politiewet 1993:
- ondersteuning van de handhaving van de openbare orde
- ondersteuning van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
c. militaire bijstand op grond van de Wet rampen en zware ongevallen
d. militaire steunverlening in het openbaar belang.
In de volgende hoofdstukken wordt iedere vorm afzonderlijk beschreven. Hierbij
wordt tenminste de juridische basis beschreven en voor zover relevant ook de
aanvraagprocedure. Daarna volgt een toelichting op het financiële kader van de
civiel-militaire samenwerking en het gezamenlijk oefenen en trainen. Het laatste
hoofdstuk bevat een samenvattend overzicht van de verschillende vormen van
ondersteuning van civiele autoriteiten. In deel II vindt u een overzicht van de
gegarandeerde militaire capaciteiten, uitgewerkt per maatregel.

De overstijgende operationele coördinatie van de inzet vindt plaats in het ROT
van de veiligheidsregio. De OVR fungeert tijdens een ramp of crisis als eerste
aanspreekpunt/liaison voor het ROT namens het RMC. Politiek-bestuurlijke
aspecten van de crisis, alsmede de in te zetten bijstand, worden besproken in
het Regionaal Beleidsteam.
Op uitnodiging van de voorzitter van het regionaal beleidsteam kan het RMC
ook een actieve rol in het planningsproces spelen vanwege zijn inzicht in de
capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen van de militaire organisatie.

2

Dit is veelal de C-RMC. Afhankelijk van de aard en/of dimensie van inzet (land, lucht of
zee) en de schaalgrootte (bovenregionaal of nationaal), kan een andere functionaris zijn
aangewezen.

3

De CMM fungeert hierbij als ‘red card holder’; indien het optreden van de militaire capaciteiten buiten het gestelde mandaat dreigt te raken, zal de CMM hierop in overleg treden met
de civiele autoriteiten.

14
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2. Structurele nationale taken
Defensie voert structureel een aantal taken uit voor civiele overheden. Er hoeft
voor deze taken geen apart verzoek om bijstand of steunverlening te worden
ingediend. De structurele nationale taken van Defensie zijn vastgelegd in wet- of
regelgeving of er zijn specifieke afspraken over gemaakt. De organisatieonderdelen van het Ministerie van Defensie die structurele nationale taken verrichten
kunnen ook in het kader van bijstand of steunverlening de civiele autoriteiten
ondersteunen. Het één sluit het ander dus niet uit. Hieronder volgt een korte
beschrijving van de nationale taken die op structurele basis worden uitgevoerd.

2.1 Koninklijke Marechaussee
De Koninklijke Marechaussee (hierna KMar) is een politieorganisatie met een
militaire status die verantwoordelijk is voor een breed takenpakket. In artikel 6
van de Politiewet uit 1993 staan de taken van de KMar opgesomd. De KMar is
werkzaam op verschillende taakvelden, te weten beveiliging, rechtshandhaving,
handhaving vreemdelingenwetgeving, militaire politietaak, samenwerking bijstand
en assistentie en (vredes)missies.
De diversiteit van de taken stelt bijzondere eisen aan de aansturing van de KMar.
Deze aansturing wordt getypeerd door een scheiding tussen gezag en beheer.
Het gezag over de KMar berust bij verschillende Ministers en wel bij die Minister
die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waarbinnen de betreffende taak
valt. Het beheer van de KMar berust bij de Minister van Defensie. De Minister
van Defensie is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en houden van
voldoende mensen en middelen van de juiste kwaliteit zodat de met het gezag
overeengekomen doelen worden bereikt.

2.2 Kustwacht Nederland
Op 1 januari 2007 is het Besluit instelling Kustwacht Nederland in werking
getreden. Hiermee is het samenwerkingsverband Kustwacht formeel omgevormd
tot de Kustwacht Nederland. Met het besluit wordt de uitvoering van een deel

CIVIEL-MILITAIRE BESTUURSAFSPRAKEN
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2.3 Explosievenopruiming
De ruiming van conventionele en geïmproviseerde explosieven op het land en
te water is voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van
Defensie. Daarnaast is de EOD in staat explosieven op te sporen en te identificeren. De inzet vindt plaats conform de Politiewet 1993 en vindt plaats onder
gezag van de burgemeester.
De Duik- en Demonteergroep van de marine is verantwoordelijk voor het
opruimen van uit zee opgeviste explosieven, het ondersteunen bij het ruimen van
mijnen op zee, duikopdrachten, hyperbare behandelingen en militaire duiksteun
op Nederlands grondgebied.

van het beleid en de wet- en regelgeving bij de Kustwacht belegd met als doel
een effectieve en efficiënte uitvoering van overheidstaken op de Noordzee. De
Ministers van Justitie, Financiën, Verkeer & Waterstaat en Landbouw, Natuur
& Voedselkwaliteit en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor het beleid
dat de Kustwacht moet uitvoeren. De Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Defensie hebben uitsluitend een beheersverantwoordelijkheid, onder meer voor de mensen en de middelen die zij onderbrengen in de
Kustwacht. De Nederlandse Kustwacht is verantwoordelijk voor de volgende
taken.
Dienstverleningstaken:
- nood-, spoed- en veiligheidsverkeer
- hulpverlening en redding (SAR)
- rampen- en incidentenbestrijding
- verkeersbegeleiding
- vaarwegmarkering
- zeeverkeersonderzoek.
Toezicht houdende taken:
- algemene politietaak
- douane toezicht
- toezicht op het milieu
- toezicht op de visserij
- toezicht op het scheepvaartverkeer
- toezicht op de uitrusting van schepen
- grensbewaking.
De Minister van Defensie is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer
van de Kustwacht en de uitvoering van kustwachttaken. De Kustwacht is
beheersmatig ondergebracht bij het Commando Zeestrijdkrachten. De Kustwacht
heeft de beschikking over overheidsvliegtuigen en -schepen die boven en op zee
voor kustwachttaken worden ingezet.

18
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2.4 Bestrijding luchtvaartterrorisme

2.6 Calamiteitenhospitaal

Het bewaken van het Nederlands luchtruim behoort tot één van de oudste taken
van de krijgsmacht. De bestrijding van luchtvaartterrorisme is een nationale
verantwoordelijkheid. In Nederland is de Minister van Justitie aangewezen als
bevoegde nationale autoriteit. Zowel de NAVO, het Air Operations and Control
Station van de Koninklijke Luchtmacht als de Minister van Justitie kan een civiel
vliegtuig aanmerken als een terroristische dreiging vanuit de lucht. Vanaf het
moment dat een civiel vliegtuig is aangemerkt als een terroristische dreiging
vanuit de lucht is de Minister van Justitie bevoegd aanwijzingen te geven aan
twee bewapende F16´s, de zogenaamde Quick Reaction Alert (QRA). Inzet van
de QRA vindt dan plaats onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie.
In de regeling ‘bestrijding luchtvaartterrorisme’ zijn procedureafspraken tussen
de Ministeries van Defensie en Justitie over de militaire bijstandsverlening bij de
bestrijding van terroristische dreigingen vanuit de lucht vastgelegd.

Defensie stelt haar Calamiteitenhospitaal beschikbaar voor de bestrijding van
rampen en zware ongevallen. Het Calamiteitenhospitaal is een voorziening
voor gegarandeerde medische opvangcapaciteit bij ongevallen en rampen voor
groepen (groter dan vijf personen) van militaire en burgerslachtoffers, die de
reguliere opvangcapaciteit van ziekenhuizen in kwalitatief of kwantitatief opzicht
te boven gaat. In principe gaat het om tijdelijke opvang.

2.5 Bijzondere bijstandeenheden

Het Rampenopvangplan van het Calamiteitenhospitaal treedt in werking in geval
van de volgende scenario’s:
- situaties van ongevallen in het buitenland, waarbij te repatriëren groepen
Nederlandse ingezetenen (militair en/of burger) betrokken zijn;
- specifieke calamiteiten, aanslagen of grote ongevallen in Nederland, die de
reguliere opvangcapaciteit te boven gaat.
Het Rampenopvangplan beschrijft de procedures voor de opvang van 100
patiënten (na een opstarttijd van 30 minuten). Onder bijzondere omstandigheden
kan de opvang worden uitgebreid naar 300 patiënten.

Het stelsel van speciale eenheden wordt ingezet bij dreiging van terroristische
acties en zware criminaliteit. Defensie levert een bijdrage aan het stelsel, dat
bestaat uit de volgende eenheden:
- Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden
Deze eenheden zijn bedoeld voor het aanhouden van vuurwapengevaarlijke
verdachten, ongeacht eventuele banden met terroristische activiteiten, waarbij
geen escalatie wordt verwacht naar het geweldsniveau van de Unit Interventie of
Unit Interventie Mariniers. De aanhoudings- en ondersteuningseenheden vallen
beheersmatig onder de regiopolitie (6 stuks) en de Koninklijke Marechaussee (1).
- Dienst Speciale Interventies (DSI)
De DSI bestaat uit de Unit Interventie (UI), de Unit Expertise & Operationele
Ondersteuning (UE&OO) en een staf. De UI is gespecialiseerd in kleinschalige
high risk operaties, waarin sprake is van explosieven/zware vuurwapens,
opofferingsbereidheid van verdachten en/of CBRN-dreigingen. Om flexibel te
kunnen optreden is de UI samengesteld uit personeel van Defensie (2/3) en Politie
(1/3). De scherpschutters zijn ondergebracht in de UE&OO. De helft van de
schutters zijn afkomstig uit Defensie, de andere helft is afkomstig uit de Politie. De
DSI valt beheersmatig onder het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
- Unit Interventie Mariniers (UIM)
De UIM is onder meer gespecialiseerd in grootschalige, offensieve of complexe
acties of in situaties waarin de capaciteit van de Unit Interventie niet toereikend is. De UIM valt beheersmatig onder het Ministerie van Defensie.
De inzet van eenheden van het stelsel van speciale eenheden vindt plaats onder
gezag van het OM en onder aansturing van het hoofd DSI op grond van artikel 60
van de Politiewet 1993.
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3. Militaire bijstand op grond van
de Politiewet 1993
3.1 Inleiding
Onder militaire bijstand wordt verstaan: de door de bestuurlijke of justitiële
autoriteiten gevraagde hulpverlening door de krijgsmacht ter handhaving van
de openbare orde of strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, evenals de
hulpverlening van de krijgsmacht in het geval van een ramp of zwaar ongeval
of bij de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Bij militaire bijstand wordt
defensiepersoneel onder gezag van een civiele autoriteit geplaatst. Dit hoofdstuk
beschrijft de militaire bijstand op grond van de Politiewet 1993 ter handhaving
van de openbare orde en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

3.2 Juridisch kader
Krachtens de artikelen 58, 59 en 60 van de Politiewet 1993 kan door de
Koninklijke Marechaussee (KMar) respectievelijk door andere onderdelen van de
krijgsmacht bijstand worden geleverd aan de politie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan
wel het verrichten van taken ten dienste van justitie. Deze drie begrippen kunnen
worden samengevat onder de noemer: handhaving van de rechtsorde.
Van belang is dat deze artikelen een getrapte systematiek kennen. Dat wil zeggen
dat in een bijstandsbehoefte van een politiekorps eerst zal moeten worden
voorzien door andere regiokorpsen. Pas indien deze (in kwantitatieve of kwalitatieve zin) niet in de bijstand kunnen voorzien, kan een beroep worden gedaan
op de krijgsmacht. Hierbij zal eerst een beroep worden gedaan op bijstand door
de KMar op grond van artikel 58. Indien deze niet in de gevraagde bijstand kan
voorzien kan een beroep worden gedaan op bijstand door andere onderdelen van
de krijgsmacht op grond van artikel 59.
De handhaving van de openbare orde geschiedt onder gezag van de burgemeester,
terwijl de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en het verrichten van
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taken ten dienste van de justitie geschiedt onder gezag van de Officier van
Justitie. Dit is niet alleen van toepassing op de politie en KMar maar ook op de
militairen van enig ander onderdeel van de krijgsmacht, indien bijstand wordt
verleend aan de politie. Een bijzondere vorm van bijstand door de krijgsmacht is
de inzet van de Unit Interventie Mariniers (UIM), die is geregeld in artikel 60 van
de Politiewet 1993. Bij daadwerkelijke inzet valt de UIM onder aansturing van
de Dienst Speciale Interventies (DSI).
Artikel 58 van de Politiewet 1993 voorziet voor bijzondere gevallen in bijstand
door de Koninklijke Marechaussee. Voor bijstand in het kader van handhaving van de openbare orde bepaalt de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) na overleg met de Minister van Defensie of bijstand
wordt verleend. Voor bijstand voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
of het verrichten van taken voor Justitie bepaalt de Minister van Justitie dat, na
overleg met de Minister van Defensie. Op welke wijze de bijstand wordt verleend,
wordt door de Ministers van BZK, respectievelijk Justitie, bepaald in overeenstemming met de Minister van Defensie.
Artikel 59 van de Politiewet 1993 voorziet in bijstand door andere krijgsmachtonderdelen indien op grond van artikel 58 van de Politiewet 1993 niet in de
behoefte aan bijstand kan worden voorzien. Dit betekent dat een beroep op
krijgsmachtonderdelen anders dan de KMar kan worden gedaan, indien de politie
en de KMar niet in de behoefte aan bijstand kunnen voorzien. Voor bijstand in
het kader van handhaving van de openbare orde bepaalt de Minister van BZK na
overleg met de Minister van Defensie of de bijstand verleend wordt. Voor bijstand
voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of het verrichten van taken
voor Justitie bepaalt de Minister van Justitie dat in overleg met de Minister van
Defensie. Op welke wijze de bijstand wordt verleend, wordt door de Ministers
van BZK respectievelijk Justitie bepaald in overeenstemming met de Minister van
Defensie.
Artikel 60 van de Politiewet 1993 gaat over bijzondere bijstandseenheden,
bestaande uit personeel van de politie, de KMar en andere onderdelen van de
krijgsmacht. Deze eenheden zijn belast met door de Ministers van BZK, Justitie
en Defensie aan te wijzen bijzondere onderdelen van de politietaak. Over de
wijze van inzet van de bijstandseenheden moet overeenstemming worden bereikt
tussen deze ministers.

Bevoegdheden bij inzet op grond van de Politiewet 1993
Anders dan veel militairen van de KMar, zijn de militairen van de andere onderdelen van de krijgsmacht geen opsporingsambtenaar en beschikken zij daarom
niet over opsporingsbevoegdheden.

verleent aan de politie, is artikel 8 van de Politiewet 1993 van toepassing. Dit
betekent onder meer dat de militair bevoegd is geweld te gebruiken, wanneer
het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld
verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan
worden bereikt.
De regels over het gebruik van geweld zijn nader uitgewerkt in de Ambtsinstructie
voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze ambtsinstructie is ook van toepassing op de militair die
bijstand verleent (zie artikel 9, tweede lid, Politiewet 1993). Ten behoeve van
de militair die in bijstand optreedt, is op basis van, en binnen de kaders van, de
Ambtsinstructie een geweldsinstructiekaart opgesteld (gevoegd als bijlage A).
Defensie heeft als uitgangspunt dat, indien militairen worden ingezet ten behoeve
van de handhaving van de openbare orde, zij met hun organieke (automatische)
vuurwapen worden ingezet.

Bewaken en Beveiligen
In voorkomende ernstige situaties kan het nodig zijn de beschikbare bewakingsen beveiligingstaken op te voeren, waardoor de grens in zicht komt van de
beschikbare politiecapaciteit. In het licht hiervan kan bijstand van de krijgsmacht
nodig zijn. In eerste instantie zal dergelijke bijstand, overeenkomstig de kaders
van de Politiewet 1993, worden geleverd door de Koninklijke Marechaussee
(artikel 58), terwijl in tweede instantie bijstand van andere onderdelen van de
krijgsmacht aan de orde komt (artikel 59).
Hiertoe is een concept modelregeling opgesteld. Gelet op artikel 59, tweede
lid, van de Politiewet 1993, wordt in deze regeling bepaald op welke wijze de
bijstand zal worden verleend. Daarnaast worden nadere regels gegeven over de
uitoefening van bevoegdheden krachtens de Politiewet 1993 door de desbetreffende militairen. Gelet op het verschil tussen bewaking en beveiliging van
objecten zal, voordat er inzet van militairen plaatsvindt, een keuze moeten
worden gemaakt voor de uit te voeren taak: bewaking of beveiliging. Op basis
van deze keuze zal de modelregeling worden aangepast in een regeling voor
militaire bijstand voor de bewaking dan wel in een regeling voor bijstand voor
beveiliging. De militairen voeren hun taak uit onder regie en operationele leiding
van de politie. De militairen zijn bij de uitvoering van de taak uitgerust met hun
organieke vuurwapen.
Ingevolge het van toepassing zijnde artikel 8, vierde lid, van de Ambtsinstructie
voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar is voor het meevoeren van het organieke vuurwapen toestemming
noodzakelijk van het bevoegd gezag.

De bevoegdheden van de militair die optreedt in bijstand op grond van de
Politiewet 1993 zijn geregeld in de Politiewet 1993. Op de militair die bijstand

24

CATALOGUS

CIVIEL-MILITAIRE BESTUURSAFSPRAKEN

25

Deel I Algemeen

3.3 Aanvraagprocedure

Militaire bijstand in het kader van de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde

De aanvraagprocedure start met een schriftelijke aanvraag en eindigt in een
bestuurlijk dan wel justitieel besluit over de inzet. In de gevallen dat snelheid is
geboden, wordt de bijstandsaanvraag volgens deze trajecten telefonisch afgehandeld, waarna achteraf de aanvraag alsnog schriftelijk wordt afgehandeld. De
C-RMC of de officier veiligheidsregio treedt op als liaison tussen het civiele gezag
en het Ministerie van Defensie en adviseert daarbij over de inzetmogelijkheden
van militaire capaciteiten. Bijlage C bevat een model aanvraagformulier militaire
bijstand en steunverlening. Dit formulier heeft als doel om op een korte, bondige
en vooral complete manier militaire bijstand aan te vragen.

In een stroomschema ziet de procedure ‘strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde’ er als volgt uit:

OvJ

ADVIES

RMC/OVR

College van PG’s
Militaire bijstand op grond van de Politiewet 1993 kan plaatsvinden:
- ter ondersteuning van de handhaving van de openbare orde;
- bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
Min. Jus/OZI
Militaire bijstand in het kader van de handhaving van de openbare orde
In een stroomschema ziet de procedure ‘handhaving van de openbare orde’ er als
volgt uit:

Min. DEF/DOPS

Bijstand aan
civiel gezag
Burgemeester

ADVIES

VOORWAARSCHUWING

STEUN & ADVIES BIJ UITVOERING

RMC/OVR

CdK

Min. BZK/LOCC

Min. DEF/DOPS

Bijstand aan
civiel gezag
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4. Militaire bijstand op grond van de
Wet rampen en zware ongevallen
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de militaire bijstand op grond van de Wet rampen en
zware ongevallen (Wrzo).

4.2 Juridisch kader
In de Wet rampen en zware ongevallen is de militaire bijstand geregeld in
artikel 18. Dit artikel bepaalt dat in bijzondere gevallen de Commissaris van de
Koningin een verzoek tot bijstand van militairen kan richten aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wendt zich tot de Minister van
Defensie die de nodige voorzieningen treft, tenzij dringende redenen zich daartegen verzetten.
In artikel 1, onderdeel b, Wrzo wordt een definitie gegeven van ramp of zwaar
ongeval. Bij een zwaar ongeval of een ramp is er sprake van een gebeurtenis:
- waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan,
waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote
materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad; en
- waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende
disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te
beperken.

Bevoegdheden
Indien militairen worden ingezet in het kader van de Wet rampen en zware ongevallen
worden zij ongewapend ingezet. Een geweldsinstructie is dan ook niet noodzakelijk.

4.3 Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure start met een schriftelijke aanvraag en eindigt in een
bestuurlijk besluit ten aanzien van inzet. In de gevallen dat snelheid is geboden,
wordt de bijstandsaanvraag volgens deze trajecten telefonisch afgehandeld,
waarna achteraf de aanvraag alsnog schriftelijk wordt afgehandeld. De C-RMC
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of de officier veiligheidsregio treedt op als liaison tussen het civiele gezag en het
Ministerie van Defensie en adviseert daarbij over de inzetmogelijkheden van militaire capaciteiten. Bijlage C bevat een model aanvraagformulier militaire bijstand
en steunverlening. Dit formulier heeft als doel om op een korte, bondige en
vooral complete manier militaire bijstand aan te vragen. Voor de Wrzo geldt dat
Defensie de militaire bijstand verleent, tenzij dringende redenen zich daartegen
verzetten.

5. Militaire steunverlening in het
openbaar belang
5.1 Inleiding
Onder militaire steunverlening wordt verstaan: de steun door de krijgsmacht - niet

Burgemeester

ADVIES

RMC/OVR
zijnde militaire bijstand - in situaties waarbij openbare belangen in het geding zijn.
Het betreft goederen of diensten die dringend benodigd zijn en waarin niet, niet

CdK
afdoende of niet tijdig door het aanvragende bestuursorgaan kan worden voorzien.

Min. BZK/LOCC

Min. DEF/DOPS

Het operationeel bevel over de eenheden belast met de uitvoering van de steunverlening berust bij de door de Minister van Defensie aangewezen commandant.
De commandant bepaalt de wijze van uitvoering. Hij handelt op aanwijzing en
onder verantwoordelijkheid van het aanvragende bestuursorgaan.
VOORWAARSCHUWING

5.2 Juridisch kader
Bijstand aan
civiel gezag

STEUN & ADVIES BIJ UITVOERING
Deze vorm van ondersteuning vindt plaats op basis van de Regeling militaire
steunverlening in het openbaar belang 2004. De militaire steunverlening is
tijdelijk. Indien militairen worden ingezet op grond van de Regeling militaire
steunverlening in het openbaar belang 2004 worden zij ongewapend ingezet.
Een geweldsinstructie is dan ook niet noodzakelijk.

5.3 Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure start met een schriftelijke aanvraag en eindigt in een
bestuurlijk besluit ten aanzien van inzet. In de gevallen dat snelheid is geboden,
wordt de steunaanvraag volgens deze trajecten telefonisch afgehandeld, waarna
achteraf de aanvraag alsnog schriftelijk wordt afgehandeld. De C-RMC of de
officier veiligheidsregio treedt op als liaison tussen het civiele gezag en het
Ministerie van Defensie en adviseert daarbij over de inzetmogelijkheden van
militaire capaciteiten. Bijlage C bevat een model aanvraagformulier militaire
bijstand en steunverlening. Dit formulier heeft als doel om op een korte, bondige
en vooral complete manier militaire bijstand aan te vragen.
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Burgemeester/
CdK/minister/
dijkgraaf

ADVIES

6. Oefenen

RMC/OVR

Om te komen tot een effectieve civiel-militaire samenwerking is een goede voorbereiding cruciaal. Het is nodig om gezamenlijk te oefenen en te trainen. Daarom
Min. BZK/LOCC

wordt gestreefd naar een grotere participatie van Defensie in multidisciplinaire
oefeningen op decentraal niveau.

Min. DEF/DOPS

Bijstand aan
civiel gezag

VOORWAARSCHUWING
Op nationaal niveau is samenwerking onder meer gewaarborgd door een structurele deelname van Defensie aan nationale crisisbeheersingsoefeningen zoals
Bonfire en Voyager. Daarnaast is afgesproken dat:
- oefenen en trainen structureel onderdeel uitmaken van de uitwerking van
het Oefenplan Crisisbeheersing en de ontwikkeling van de beleidsvisie
Multidisciplinair en Bestuurlijk Oefenen;
- Defensie is betrokken bij de uitbreiding van het Steunpunt Effectief Oefenen
en de totstandkoming van een landelijk multidisciplinair oefencentrum;
- Defensie participeert in de ontwikkeling van een Shared Service
Crisisbeheersingsorganisatie bij BZK.

STEUN & ADVIES BIJ UITVOERING

De Officier Veiligheidregio van het RMC fungeert als liaison namens Defensie
en kan adviseren over de inzetmogelijkheden van (specialistische) militaire
capaciteiten. Daarnaast kan hij assisteren bij de voorbereiding en uitvoering van
multidisciplinaire oefeningen en de planning daarvan in de interdepartementale
oefenkalender.
Aanbevolen wordt de Officier Veiligheidsregio vroegtijdig te betrekken bij de
voorbereiding van multidisciplinaire oefeningen. De oefening kan dan worden
opgenomen in de oefenkalender van Defensie. Hierdoor wordt het mogelijk de
gevraagde militaire capaciteiten beschikbaar te maken voor deze oefening. Ook
kunnen eventuele financiële, juridische en politieke aspecten worden afgewogen
en kan, indien nodig, publieke voorlichting plaatsvinden.

Procedure
De aanvraag tot oefening dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
- datum en duur van de oefening
- locatie van de oefening
- gevraagde eenheid
- oefendoelstellingen (generiek)
- oefendoelstellingen (voor gevraagde eenheid)
- een contactpersoon.
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7. Financieel kader
7.1 Verrekening militaire bijstand en
steunverlening
Voor militaire bijstand en steunverlening worden de additionele uitgaven in rekening gebracht bij de aanvragende instantie. Voor Defensie is dat het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of het Ministerie van Justitie. Deze
afspraken zijn vastgelegd in de regeling verrekening additionele uitgaven militaire bijstand en steunverlening (zie bijlage B). In enkele bijzondere gevallen zijn
convenanten afgesloten waarin specifieke afspraken zijn gemaakt over de verrekening van de door Defensie gemaakte additionele uitgaven.

7.2 Tarieven
Voor de meest voorkomende vormen van militaire bijstand en steunverlening is
een standaard tarievenlijst opgesteld. Op basis van deze tarievenlijst wordt de
bijstand en steunverlening verrekend met de aanvragende instantie. De meest
actuele tarievenlijst is te vinden op www.defensie.nl.

7.3 Verrekening civiel-militaire oefening
en training
Ook in het kader van oefening en training kan behoefte bestaan aan inzet
van militaire capaciteiten. Als de inzet van militaire capaciteiten ook onderdeel
uitmaakt van het eigen opleidings- en trainingsprogramma van militaire eenheden
in het kader van het ICMS, dan worden geen kosten in rekening gebracht. Indien
sprake is van een structurele belasting van defensiecapaciteiten en faciliteiten
wordt de (integrale) kostprijs doorberekend aan de aanvragende instantie.

7.4 Facilitaire ondersteuning
De facilitaire ondersteuning van ingezette militairen (voeding en legering) dient in
beginsel te worden georganiseerd door het civiele gezag. Echter, bij dermate grote
aantallen kan hiervoor een separate bijstand aanvraag worden gedaan.
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8.

Samenvattend overzicht

Vorm

Militaire bijstand op
grond van de Politiewet
1993
1. handhaving van de
openbare orde
2. strafrechtelijke
handhaving van de
rechtsorde

Militaire bijstand op
grond van de Wrzo

Militaire steunverlening in het
openbaar belang

Aanvrager

1. Burgemeester
2. Officier van Justitie

CdK

Bestuursorgaan

CATALOGUS

Regeling
militaire steun
verlening in het
het openbaar
belang 2004

Artikelen 58 en 59
Politiewet 1993

Aanvraaglijn

1. BGM→KB→CdK→
CdK→BZK/LOCC→DEF Bestuursorgaan
BZK / LOCC→DEF
→LOCC→DEF
2. OvJ→KB→PG’s→JUS/
OZI →DEF

Bevoegd
gezag

1. lokaal BGM
2. lokaal OvJ

lokaal BGM

Aanvrager

Factuuradres voor
Min. van
Defensie

1. BZK
2. Justitie

BZK

Aanvrager

Aanvrager die declaratie kan indienen bij
BZK o.g.v. artikel 25

Aanvrager

Wie betaalt 1. Burgemeester
2. Officier van Justitie
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9.

Tijd en tempotabel

Wat

Hoeveel

Hoe snel

Vanaf

Wat

Detachement van 3.000 militairen

200
1.000
1.800

na max. 8 uur
na max. 24 uur
na max. 48 uur

01-01-2007

Een defensiecomplex per provincie
voor de tijdelijke opvang van grote
hoeveelheden personen nabij
rampenterrein

12

01-01-2007

Hoe snel

Vanaf

Eenheid voor de bewaking en
1 bataljon
beveiliging van objecten en gebieden

na max. 48 uur

01-01-2007

Schepen van de wacht voor de be2
scherming van havens en vaarroutes

na max. 48 uur

01-01-2007

Gedeeltelijke back-up voor de luchtverkeersleiding van Schiphol

Blushelikopters voor het bestrijden
van (bos)branden, niet gegarandeerd
beschikbaar. Op aanvraag kan de
blushelikopter gegarandeerd
beschikbaar worden gesteld.

01-01-2007

Back-up voorzieningen voor ondersteuning van bestuurlijke- en/of
operationele centra in geval van
uitval van bestaande verbindingsmiddelen

na max. 24 uur

01-01-2008

na max. 3 uur

01-01-2007

Mobiele grondradarsystemen voor
bewaking van objecten en gebieden

na max. 48 uur

01-01-2008

Kleine onbemande vliegtuigen voor
de bewaking en beveiliging van
objecten en gebieden

na max. 48 uur

01-01-2008

2

Constructie-eenheid inclusief
technische adviescapaciteit

1 compagnie na max. 48 uur

01-01-2007

Een vouwbrug voor noodbruggen
en noodvlotten

1 peloton

01-01-2007

Geneeskundige hulpposten voor
triage en eerstelijnshulp

1

na max. 48 uur

na max. 48 uur

EOD-teams, inbegrepen gerobotiseerde ruimingsmiddelen

4

na max. 3 uur

01-01-2010

Samengestelde eenheden voor de
bescherming van havens

2

na max. 48 uur

01-01-2011

Een NBC responseteam

1

na max. 2 uur

01-01-2012

NBC detectie- en ontsmettingscapaciteit

1 compagnie na max. 24 uur

01-01-2007

Noodhospitaal voor de tweedelijns- 1
verzorging

na max. 48 uur

Ziekenauto’s

na max. 48 uur

01-01-2007

Stafcapaciteit voor aansturing van
operaties bij rampen en crisis

na max. 48 uur

01-01-2007

Rups- en wielvoertuigen voor de
350
evacuatie van burgers binnen rampgebieden

na max. 48 uur

01-01-2007

1 peloton

01-01-2008

na max. 2 uur

EOD-teams, inbegrepen gerobotiseerde ruimingsmiddelen
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Bijlage A
Geweldsinstructiekaart
Instructiekaart voor de uitoefening van geweld door militairen bij de bewaking
en beveiliging van civiele objecten in het kader van de bijstandsverlening op
grond van artikel 59 van de Politiewet 1993.

1. Inleiding
Deze instructiekaart bevat een beknopte weergave van bepalingen in de Ambtsinstructie voor de politie, de KMar en de buitengewoon opsporingsambtenaar.
Deze instructiekaart is slechts van toepassing bij de bewaking en beveiliging van
civiele objecten in het kader van bijstandsverlening op grond van artikel 59 van
de Politiewet 1993.
2. Zelfverdediging
Het is toegestaan gepast geweld te gebruiken ter noodzakelijke verdediging
van uzelf, anderen dan wel het civiele object ten aanzien waarvan U een bewakingstaak verricht.
3. Overig geweld
Het is toegestaan noodzakelijk en gepast geweld te gebruiken indien:
a. een persoon zich niet houdt aan instructies die U hem of haar in de uitvoering
van uw taak geeft;
b. uw militaire commandant ter plaatse daartoe opdracht geeft.
4. Geweldmiddelen
U mag naast het gebruik van fysiek geweld - zoals duwen of schoppen - uitsluitend gebruik maken van de volgende geweldmiddelen:
a. vuurwapen
b. vuurwapen als slag- of stootwapen
c. diensthond (uitsluitend door een hondengeleider).
5. Algemene regels
a. Gebruik nooit meer geweld dan strikt noodzakelijk is. Beperk zoveel mogelijk
de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van geweld.
b. Stop het gebruik van geweld zodra het doel daarvan is bereikt.
c. Kies bij het gebruik van geweld het middel dat het minst belastend is.
d. Indien de omstandigheden dit toelaten, dient u een mondelinge waarschuwing
te geven voordat u geweld gebruikt.
e. Indien u onder leiding van een ter plaatse aanwezige militaire meerdere
optreedt, mag u uitsluitend geweld gebruiken na zijn opdracht daartoe.
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6. Gebruik vuurwapen
a. Onder gebruik van een vuurwapen wordt verstaan het richten, het gericht
houden en het daadwerkelijk gebruik van een vuurwapen.
b. Het persoonlijk vuurwapen mag niet worden gedragen met de vuurregelaar
op de stand automatisch.
c. Indien de omstandigheden dit toelaten, dient voor gebruik van een vuurwapen de volgende mondelinge waarschuwing te worden gegeven:
“HALT OF IK SCHIET”.
d. Wanneer de mondelinge waarschuwing geen uitwerking heeft, geeft u, indien
de omstandigheden dit toelaten, een waarschuwingsschot. Tracht daarbij
mogelijk gevaar voor personen en zaken te voorkomen.
e. Wanneer het waarschuwingsschot geen uitwerking heeft, kan gericht worden
gevuurd.
f. Vuur alleen gericht op een persoon indien:
1. die persoon u of anderen direct bedreigt met een voor gebruik gereed vuurwapen of ander levensbedreigend geweld
2. die persoon een misdrijf pleegt tegen het object, waarbij tevens direct of
indirect een ernstige bedreiging ontstaat voor u of anderen
g. Het afgeven van automatisch vuur is uitsluitend toegestaan, indien de dreiging zulks noodzakelijk maakt.
h. Tracht zwaar lichamelijk letsel zo veel als mogelijk te voorkomen.
i. Los een gericht schot zo mogelijk op de benen of anders zodanig dat letsel tot
een minimum beperkt blijft.
j. Los niet meer schoten dan noodzakelijk is in de gegeven situatie.
k. Voorkom dat derden worden geraakt of anderszins risico lopen.

tot het staken hiervan te bewegen (met gepast geweld wordt bedoeld bijv.
terugduwen en wegtrekken, vasthouden en klemmen of het duwen met de
kolf of zijkant van uw wapen) en draagt deze over aan de politie zodra deze
is gearriveerd.
f. U gebruikt uitsluitend uw vuurwapen indien uw leven of dat van anderen
wordt bedreigd met een voor gebruik gereed vuurwapen of ander levensbedreigend geweld; onder geen enkel beding is het u hierbij toegestaan
automatisch vuur te lossen.
8. Rapportage
Rapporteer ieder gebruik van geweld, waaronder het geven van waarschuwingen,
zo snel mogelijk aan uw meerdere.
9. Dienstvoorschrift
Deze instructiekaart is een dienstvoorschrift in de zin van artikel 135 Wetboek van
Militair Strafrecht.

7. Openbare orde handhaving
Het optreden tegen openbare orde verstoringen (zoals bijv. demonstraties) bij het
door u te bewaken en te beveiligen object is primair een verantwoordelijkheid
van de politie. U treedt in principe dan ook niet op tegen betogers. Indien een
openbare orde verstoring plaatsvindt met betrekking tot het betreffende object en
geen politie aanwezig is meldt u dit bij uw commandant die de politie zal waarschuwen. Indien de politie niet op tijd ter plaatse kan zijn en u in het kader van
uw taakuitoefening gedwongen wordt tot optreden, richt u zich op het voorkomen van verdere escalatie. U onderkent hierbij de volgende stappen, met dien
verstande dat u nooit meer geweld gebruikt dan strikt noodzakelijk is:
a. U waarschuwt de betreffende betoger de openbare orde verstoring te staken.
b. Indien hiervan sprake is, gelast u de betreffende betoger eventuele vernielingen aan het hek te staken omdat u hem / haar anders aan de politie zal
overdragen.
c. Indien hiervan sprake is, duwt u een betoger die over het hek probeert te
klimmen terug.
d. Indien een betoger er in is geslaagd over het hek te klimmen houdt u deze
persoon aan en draagt deze over aan de politie zodra deze is gearriveerd.
e. Indien een betoger er in is geslaagd over het hek te klimmen en zich verzet
tegen zijn aanhouding en / of doorgaat met het aanbrengen van vernielingen
dan wel het uiten van bedreigingen, gebruikt u gepast geweld om de betoger
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Bijlage B

Artikel 3
Voor de verlening van militaire bijstand en steunverlening worden de tarieven in
rekening gebracht. De meest actuele tarieflijst is te vinden op de website van het
Ministerie van Defensie (www.defensie.nl).

Uitgaven verrekeningsregeling
Regeling verrekening additionele uitgaven militaire bijstand en steunverlening
De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en in overeenstemming met het
gevoelen van de Ministerraad;
Gelet op de artikelen 58 en 59 van de Politiewet 1993, artikel 18 van de Wet
rampen en zware ongevallen en de Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang 2004;

Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
- Militaire bijstand: Bijstand door het ministerie van Defensie aan een bestuurlijke autoriteit, die is gebaseerd op de artikelen 58 of 59 van de Politiewet 1993
dan wel op artikel 18 van de Wet rampen en zware ongevallen;
- Militaire steunverlening: Steunverlening door het ministerie van Defensie aan
een bestuursorgaan, in situaties op het openbaar belang betrekking hebbend,
niet zijnde militaire bijstand;
- DOPS: Directie Operaties van het ministerie van Defensie;
- Aanvrager: De Minister die zich tot het DOPS richt met een verzoek om militaire bijstand, dan wel het bestuursorgaan dat zich tot het DOPS richt met een
verzoek om militaire steunverlening;
- Bestuursorgaan: Minister, Commissaris der Koningin, burgemeester of dijkgraaf;
- Basistarief: De gemiddelde additionele uitgaven per persoon per arbeidsdag
bij inzet van Defensiepersoneel in geval van militaire bijstand of steunverlening;
- Arbeidsdag: Een rekeneenheid van acht arbeidsuren. Een arbeidsdag behoeft
geen aaneengesloten periode te zijn, niet door één persoon uitgevoerd te zijn
noch binnen de normale werkperiode plaats te vinden;
- Additionele uitgaven: Incrementele uitgaven, die door Defensie worden
gepleegd ten behoeve van specifieke inzet van militaire middelen en die niet
worden gedaan indien deze inzet niet zal plaatsvinden.

Artikel 4
1. Bij een aanvraag om militaire bijstand of steunverlening wordt vermeld welk
bestuursorgaan als aanvrager wordt aangemerkt.
2. Bij de mededeling van de beslissing op een aanvraag om militaire bijstand of
steunverlening wordt de aanvrager door het Ministerie van Defensie / Directie
Operaties (DOPS) gewezen op de toepasselijkheid van deze regeling.
3. Binnen drie maanden na afloop van de inzet wordt door Defensie een rekening met betrekking tot de door haar gemaakte uitgaven ingediend bij de
aanvrager.
4. De rekening bevat één of meer van de volgende componenten:
- Het basisbedrag dat wordt vastgesteld door het basistarief te vermenigvuldigen met het aantal arbeidsdagen dat ten behoeve van de inzet wordt
gemaakt. De commandant, die belast is met de uitvoering van de inzet,
administreert het aantal arbeidsdagen;
- Overige tarieven voor activiteiten waarvan de additionele uitgaven niet of
grotendeels niet gedekt worden door het basistarief. Deze uitgaven worden
afzonderlijk en expliciet opgevoerd ter verrekening;
- Overige additionele uitgaven in verband met vervanging van verbruikt materieel of de aanschaf van niet-organieke goederen.
Artikel 5
De afspraken met betrekking tot de kostenverrekening voor militaire bijstand op
grond van de Politiewet 1993 of de Wet rampen en zware ongevallen, die zijn
afgesloten tussen de ministeries van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, komen te vervallen.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met
1 januari 2005.
Artikel 7
Deze regeling zal drie jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd op de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 2
1. Deze regeling is van toepassing op alle aanvragen voor militaire bijstand of
steunverlening, voor zover geen specifieke regelingen ter zake van verrekening
van toepassing zijn.
2. Deze regeling voorziet in een uitwerking van de wijze waarop additionele
uitgavenvoor militaire bijstand en steunverlening worden verrekend.

Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling verrekening additionele uitgaven
militaire bijstand en steunverlening.
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Toelichting
Algemeen
Het huidige Defensiebudget is gedimensioneerd om de bestaande organisatie in
stand en getraind te houden. Voor de extra uitgaven die gepaard gaan met de
inzet zijn geen middelen gereserveerd. Voor vredesoperaties bijvoorbeeld worden
de additionele uitgaven vanuit het HGIS-fonds (Homogene Groep Internationale
Samenwerking) gefinancierd.
Voor sommige soorten civiele taken zijn convenanten gesloten tussen Defensie
en andere overheidsinstanties. Dit gebeurt voor onder andere regelmatig voorkomende civiele taken van Defensie (zoals explosievenopruiming) en wanneer
behoefte bestaat aan uitbreiding van de defensiecapaciteiten. In deze convenanten zijn specifieke afspraken gemaakt over de compensatie van de door
Defensie gemaakte additionele uitgaven.
Voor alle overige activiteiten in het kader van militaire bijstand en militaire steunverlening is in defensieregelingen vastgesteld dat de additionele uitgaven in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Met de meest betrokken departementen
is overeengekomen dat deze uitgaven worden vergoed. Dit gebeurt op basis van
een regeling die haar oorsprong vindt in 1977, waaraan een (cumulatieve) franchise is verbonden, de zogenaamde zestonregeling.
Mede naar aanleiding van de financiële afwikkeling van militaire bijstand en
militaire steunverlening in het recente verleden (bijvoorbeeld de MKZ-crisis) is
gebleken dat de bestaande uitvoeringsregelgeving en de te hanteren tarieven
vereenvoudiging en ver-duidelijking behoeven. Naast de administratieve lasten
waren namelijk de onbekendheid met en de ingewikkeldheid van de afspraken
er debet aan dat regelmatig niet verrekenend werd.
Inzet van Defensie brengt kosten met zich mee. Deze moeten verantwoord
worden door de instantie die verantwoordelijk is voor het maatschappelijk belang
dat ermee wordt gediend. Ook om deze reden is het van belang dat Defensie de
niet begrote uitgaven ten behoeve van inzet in rekening brengt bij de aanvrager.
Deze regeling voor additionele uitgaven vervangt daarom de eerder gemaakte
generieke afspraken. Daarbij is invulling gegeven aan de behoefte deze te actualiseren, de administratieve belasting te verminderen en de werking te verbreden
tot buiten de rijksoverheid.
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Artikelsgewijs
Artikel 1
Bij de begripsbepalingen in artikel 1 wordt aangesloten bij de overige op militaire
bijstand en steunverlening betrekking hebbende regelingen en convenanten. De
laatste drie definities zijn specifiek voor deze regeling.
Artikel 2
Deze regeling met betrekking tot het verrekenen van de additionele uitgaven
wordt toegepast zodra Defensie verzocht wordt tot militaire inzet waaraan door
of namens de Minister van Defensie de status van militaire steunverlening of militaire bijstand verleend moet worden. Hiervan worden uitgesloten de vormen van
militaire bijstand of militaire steunverlening waarvoor aparte financiële afspraken
zijn gemaakt.
In het verleden is een groot aantal regelingen en convenanten over militaire
bijstand en steunverlening opgesteld. In de meeste daarvan zijn specifieke bepalingen opgenomen over de hoogte en wijze van verrekening van de additionele
uitgaven. Voor deze regelingen is het wenselijk dat de daarin overeengekomen
afspraken blijven gehandhaafd. De overige financiële afspraken in generieke
zin, zoals de zestonregeling(en) komen bij inwerkingtreding van deze regeling te
vervallen (zie toelichting artikel 5).

Artikel 3
De meest actuele tarievenlijst is te vinden op de website van het Ministerie van
Defensie (www.defensie.nl). Op basis van deze tarieven zullen de rekeningen
worden opgemaakt. Het ligt in het voornemen om jaarlijks de tarievenlijst aan de
kostenontwikkeling aan te passen en eventueel aan te vullen. De nieuwe tarievenlijsten zullen ter informatie interdepartementaal bekend worden gesteld en
vervolgens worden gepubliceerd op de website van het Ministerie van Defensie.
Artikel 4
Het beginsel van verrekening van de additionele uitgaven gaat gelden voor
alle aanvragende instanties. De aanvrager zal reeds voorafgaande aan de inzet,
bij de mededeling van de beslissing van de Minister van Defensie, geïnformeerd worden over dit uitgangspunt en de regeling waarop de verrekening is
gebaseerd. In het geval van een getrapte bijstandsaanvraag (via het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) zal Defensie de aanvrager rechtstreeks factureren. Mede om
die reden zal het ministerie van BZK deze regeling door middel van een circulaire
algemeen bekend stellen.
Militaire steunverlening en militaire bijstand vinden vaak plaats onder hectische omstandigheden. Om de administratieve last daarbij te beperken, om het
opstellen van de eindrekening te vereenvoudigen en om deze rekening beter
controleerbaar te maken is besloten een belangrijk deel van additionele uitgaven
te verrekenen op basis van een eenvoudige tariefstelling. Hiertoe is een basistarief opgesteld voor de inzet van een persoon per deel van een etmaal (8 uur).
Dit basistarief is zodanig opgebouwd dat in beginsel alle additionele uitgaven
die gemoeid zijn met de inzet van een militair in Nederland gedurende een
arbeidsdag daarin zijn verdisconteerd.
De uitvoerend commandant is verantwoordelijk voor het administreren van het
aantal arbeidsdagen dat ten behoeve van de inzet wordt gemaakt. Het bedrag
dat het resultaat is van de vermenigvuldiging van dit aantal dagen met het basistarief vormt de basis van de rekening.
In het basistarief zijn de meest voorkomende uitgaven die inzet met zich
meebrengen opgenomen. Een belangrijk deel van deze uitgaven is het gevolg
van toelagen, zoals de vergoeding voor meerdaagse activiteiten, overuren en
toeslagen voor werken buiten kantooruren. Activiteiten waarvan additionele
uitgaven niet primair, of (grotendeels) niet gedekt worden door het basistarief
worden afzonderlijk en expliciet opgevoerd ter verrekening. Hierbij wordt eveneens gestreefd naar eenvoud door additionele uitgaven per module (een activiteit
of inzetbare groep per tijdseenheid) in tarieven uit te drukken en door deze waar
mogelijk te standaardiseren. Deze overige tarieven kunnen bovenop óf in plaats
van het basistarief opgevoerd worden. Het aantal gestandaardiseerde tarieven is
nog beperkt, maar zal worden uitgebreid op basis van opgedane ervaring.
De additionele uitgaven voor materiële exploitatie zijn in beginsel verwerkt in het
basistarief. In sommige gevallen zullen uitgaven echter afzonderlijk en expliciet
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opgevoerd worden ter verrekening. Hiervoor kunnen in aanmerking komen
kosten van vervanging van verbruikt materieel of aanschaf van goederen uitsluitend in het belang van de inzet. Deze additionele uitgaven worden gespecificeerd met facturen. Eventuele compenserende inkomsten worden in mindering
gebracht op de te verrekenen uitgaven.
Artikel 5
De kostenverrekening van de militaire bijstand was een afspraak tussen Defensie,
Justitie en van Binnenlandse Zaken uit 19824. Het ging bij het maken van die
afspraak om bijstand op grond van de Politiewet dan wel van het Wetboek van
Strafvordering. Die afspraak is een uitwerking van het rapport van de Commissie
kosten militaire bijstand, dat in mei 1977 is verschenen5.

Bijlage C
Model aanvraagformulier militaire bijstand en steunverlening
Titel van de aanvraag
(op grond van
welke regeling)

Het ministerie van Defensie heeft aanvullend met Binnenlandse Zaken afspraken
gemaakt over de wijze van kostenverrekening voor de inzet van militaire
eenheden ingeval van een ramp of de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan6.
De onderhavige regeling treedt in plaats van de hiervoor genoemde afspraken.

Vanwege het lokaal
bevoegde gezag

Artikel 7
De regeling zal na drie jaar worden geëvalueerd door een interdepartementale
werkgroep, samengesteld uit de ministeries van Defensie, Financiën, Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken departementen.

Te verwachten taak /
opdracht

4
5
6

Brief van Defensie aan Financiën van 5 april 1982 (C82/109/108)
Brief Defensie aan Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën van 17 mei 1977 (457.677)
Brief Defensie aan BiZa van 8 juni 1988 (C84/604 88019045)
Brief BiZa aan Defensie van 24 november 1988 (Eproj.88/82/1)
Brief Defensie aan BiZa van 17 juli 1989 (C84/604 89017285)
Brief BiZa aan defensie van 9 augustus 1989 (Eproj.88/82/3)

❏ Militaire bijstand i.h.k.v. de handhaving van de
openbare orde
❏ Militaire bijstand i.h.k.v. de strafrechtelijke hand
having van de rechtsorde
❏ Militaire bijstand op grond van de Wet rampen
en zware ongevallen
❏ Militaire steunverlening in het openbaar belang

Reden van de aanvraag

Soort van de gevraagde
ondersteuning (wat moet
worden gedaan)
Aard van de gevraagde
bijstand (specificeren op
personeel en materieel,
alleen na afstemming
met OVR)
Tijdsduur (data en
-vermoedelijke- duur
van de inzet)
Contactpersoon
Naam:
Functie:
Telefoon (vast/mobiel):
e-mail adres:
Plaats van opkomst
Omschrijving eigen potentieel (aantal eigen ingezet personeel van regio
Bijzonderheden
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Deel II Overzicht categorieën en
uitwerking per maatregel
1. Inleiding
De volgende tabbladen beschrijven de gegarandeerd beschikbare defensiecapaciteiten zoals beschreven in de brief aan de Kamer van 24 mei 2006 over de
intensivering van de Civiel-Militaire Samenwerking (TK 2004-2005, 30 300 X,
nr. 106). Per tabblad wordt een algemene beschrijving gegeven van de mogelijk
uit te voeren taken. De exacte uitvoering van deze taken bij daadwerkelijke inzet
is onder meer afhankelijk van de civiele vraag en omgevingsfactoren zoals de
verwachte dreiging, het weer en het terrein.

Per capaciteit worden de afgesproken reactietijden vermeld. De reactietijd gaat
in op het moment dat tot inzet wordt besloten en behelst de tijd die nodig is om
verplaatsingsgereed te zijn. De tijd die nodig is om op de inzetlocatie te komen,
is niet in de reactietijd inbegrepen. De vermelde reactietijden zijn te beschouwen
als de maximale reactietijden. Het is mogelijk om de reactietijden te verkorten,
bijvoorbeeld als ruim van te voren bekend is dat defensiecapaciteiten nodig
kunnen zijn (bijvoorbeeld bij hoogwater). In het algemeen streeft Defensie ernaar
zo snel mogelijk ter plaatse te zijn.
De civiele vraag voor inzet van defensiecapaciteiten dient te formuleren wat er
bereikt moet worden. Defensie zal dan vervolgens analyseren hoe de bijstand het
beste uitgevoerd kan worden en welke defensiecapaciteiten daar het beste invulling aan kunnen geven.

A. Bewaken beveiligen
-
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Eenheid met een maximale omvang van een bataljon
Mobiele grondradarsystemen
Kleine onbemande vliegtuigen
Twee schepen van de wacht
Twee samengestelde eenheden voor havenbescherming
Opsporing, identificatie en ruiming van conventionele en geïmproviseerde explosieven
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B. Rampenbestrijding
-

54

Detachement van 3.000 militairen
Stafcapaciteit voor aansturing van operaties (evacuaties) bij rampen en crises
Voertuigen voor evacuatie van burgers
Constructie-eenheid inclusief technische adviescapaciteit
Vouwbrug voor noodbruggen en noodvlotten
Back-up voorzieningen voor ondersteuning van bestuurlijke c.q. operationele
centra
Gedeeltelijke back-up van de luchtverkeersleiding van Schiphol
Zes geneeskundige hulpposten voor triage en eerstelijnshulp
Noodhospitaal voor tweedelijnsverzorging
Ziekenauto peloton
Defensiecomplexen voor de tijdelijke opvang van grote hoeveelheden
personen nabij een rampterrein
NBC detectie- en ontsmettingscapaciteit en een NBC-response team
Blushelikopters (beschreven in een separaat convenant)

CATALOGUS

CIVIEL-MILITAIRE BESTUURSAFSPRAKEN

55

A. Bewaken en beveiligen
Een eenheid met een maximale omvang van een bataljon voor de
bewaking en beveiliging van objecten, gebieden, routes en grenzen
Militaire eenheden zijn uitstekend geschikt voor de uitvoering van bewakings- en
beveiligingstaken. Deze taken kunnen op verzoek van het gezag zowel zelfstandig alsook
op aanwijzingen van de politie worden uitgevoerd. Hierbij moet bijvoorbeeld worden
gedacht aan het beveiligen van een vitaal object of gebied of het voorkomen van
plunderingen. Militaire ondersteuning kan daarbij variëren van kleine groepen militairen
ter aanvulling op de politie tot een militaire eenheid (van bataljonsgrootte) die in pieksituaties de bewaking en de beveiliging van vitale objecten of gebieden op zich neemt.

Met deze eenheid kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Bewaken van de toegang tot een object, gebied, route of grens zodat
niemand ongezien binnen kan komen. Bewaken bestaat uit waarnemen en het
in voorkomend geval waarschuwen van civiel gezag.
- Beveiligen van een object of gebied zodat niemand ongewenst binnen kan
komen. Beveiligen bestaat uit waarnemen en indien noodzakelijk metterdaad
voorkomen dat iemand zich ongewenst toegang verschaft.

Nadere bijzonderheden:
- Mogelijke deeltaken zijn:
• bemensen van waarnemings-/observatieposten;
• uitvoeren van gemotoriseerde en voetpatrouilles;
• het inrichten en bemannen van (weg) afsluitingen en houden van toegangscontroles bij ingangen van complexen/gebouwen;
• het inrichten en innemen van verdedigende opstellingen;
• het met kleinere eenheden mobiel optreden om snel te kunnen reageren op
onverwachte situaties.
- De eenheid is te allen tijde binnen 48 uur gereed om te verplaatsen naar de
locatie van de ramp of het incident. In situaties van toenemende dreiging kan
op verzoek de reactietijd worden teruggebracht.
- Het bataljon kan zowel worden ingezet als totale eenheid, als in elementen ter
grootte van minimaal één peloton die zelfstandig (onder civiel gezag) kunnen
optreden.
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Bewaking en beveiliging
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-

De compagnieën en de bataljonsstaf zijn geoefend in bewakings- en beveiligingstaken. Het personeel beschikt over de persoonlijke wapens, voertuigen
en interne verbindingsmiddelen.

Beschikbaarheidgarantie:
- Een eenheid van bataljonsgrootte voor bewakings- en beveiligingstaken
is gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met een reactietijd van
maximaal 48 uur.

Mobiele grondradarsystemen voor bewaking en beveiliging van objecten
en gebieden
Met grondradarsystemen kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
Het gedurende langere tijd en onder alle weer- en zichtomstandigheden bewaken
van een gebied of object.

Nadere bijzonderheden:
- Het systeem kan bewegende objecten detecteren en classificeren (bijvoorbeeld
onderscheid maken tussen voertuigen en personen).
- Het systeem neemt zowel de afstand tot, als de snelheid van een bewegend
object waar. Het is mogelijk grotere, bewegende objecten (bijvoorbeeld auto’s)
tot op een afstand van 24 km te detecteren.
- Slechte weersomstandigheden (mist, regen) beperken het detectievermogen.
- Zoals elke radar moet het systeem line of sight hebben (wat achter een
gebouw, boscomplex, heuvel, etc. ligt, is niet zichtbaar).
- Het systeem kan gebruikt worden door de eenheid van bataljonsgrootte voor
bewaking/beveiliging.

Beschikbaarheidgarantie:
- De grondradarsystemen zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2008
met een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Grondradarsystemen

Bewaking en beveiliging

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Kleine onbemande vliegtuigen voor bewaking en beveiliging van objecten
en gebieden
Kleine onbemande vliegtuigen zijn uitermate geschikt voor observaties vanuit
de lucht. De beelden van de dag-, nacht- of warmtebeeldcamera zendt het
vliegtuigje direct door naar het zend- en ontvangststation op de grond. Een

meest ongunstige omstandigheden minstens een half uur in de lucht blijven. De
ervaring leert dat een gemiddelde vluchtduur van vijftig minuten haalbaar is.
Het verkenningsvliegtuigje weegt vijf kilo, heeft een spanwijdte van anderhalve
meter en wordt aangedreven door een geruisloze elektromotor die gevoed wordt
door een batterij. Het vliegtuigje wordt ingezet op een hoogte tussen de 50 en
150 meter.

Met kleine onbemande vliegtuigen kunnen de volgende taken worden
uitgevoerd:
- Objecten en gebieden vanuit de lucht onder waarneming houden.

Nadere bijzonderheden:
- Kleine onbemande vliegtuigen kunnen helpen om een beeld op te bouwen
van (de gebeurtenissen in) een bepaald gebied. Dit kan ook boven moeilijk
begaanbaar of gevaarlijk terrein.
- De kleine onbemande vliegtuigen kunnen gebruikt worden om de eenheid
van bataljonsgrootte voor bewaken en beveiligen te versterken.
- Om confrontaties tussen luchtruimgebruikers te voorkomen is de inzet van
onbemande vliegtuigen in Nederland aan regels gebonden.
- De onbemande vliegtuigen kunnen boven een plek rondcirkelen, maar kunnen
ook een patroon vliegen zodat een groter oppervlak kan worden geobserveerd.

Beschikbaarheidgarantie:
- De kleine onbemande vliegtuigen zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf
1 januari 2008 met een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Onbemande vliegtuigen

zogenaamde mini-UAV heeft een reikwijdte van vijf kilometer en kan onder de

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Twee schepen van de wacht
De bescherming van de havens, met inbegrip van de kustlijn, is primair een
taak van de kustwacht. Bij een verhoogde dreiging is het mogelijk vanuit de
bestaande capaciteiten twee schepen van de wacht in te kunnen zetten.

Met deze schepen kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Onderscheppen en boarden van zeeschepen.
- Onderscheppen van kleine vaartuigen.
- Detecteren van en ruimen van zeemijnen.

Nadere bijzonderheden:
- Het betreft één fregat (of in de toekomst patrouillevaartuig) of één AOR en
één mijnenbestrijdingsvaartuig.

62

CATALOGUS

CIVIEL-MILITAIRE BESTUURSAFSPRAKEN

Twee schepen

Beschikbaarheidgarantie:
- De twee schepen van de wacht zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf
1 januari 2007 met een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Twee samengestelde eenheden voor havenbescherming
Met een samengestelde eenheid kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Opbouwen van een lokaal onderwaterbeeld.
- Controleren en onderzoeken van kades en scheepsbodems.
- Opsporen en onschadelijk maken van mijnen en onderwaterexplosieven.
- Bestrijden van ongewenste bewegingen op en onder water in havengebieden.
- Detecteren en afschrikken van duikers.
- Bewapende havenpatrouilles.

Nadere bijzonderheden:
- De samengestelde eenheid bestaat uit verschillende elementen, zoals militaire
duikers met een eigen duikvaartuig, een pakket havenbeschermingsmiddelen,
snelle vaartuigen met wapens en nachtzichtapparatuur en onbemande onderwatervaartuigen.

Havenbescherming

Beschikbaarheidgarantie:
- De samengestelde eenheden voor havenbescherming zijn gegarandeerd
beschikbaar vanaf 1 januari 2011 met een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Opsporing, identificatie en ruiming van conventionele
en geïmproviseerde explosieven
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gespecialiseerd in het
opsporen en ruimen van explosieven, zowel op het land als in het water. Dit
geldt niet alleen voor explosieven uit de Tweede Wereldoorlog maar ook voor
bijvoorbeeld voor geïmproviseerde explosieven.

Bommen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen nog steeds gevaar opleveren bij
bijvoorbeeld bouwprojecten in Nederland. Vandaar dat gemeenten en projectontwikkelaars in samenwerking met de EOD vooraf nagaan of er explosieven in de
grond zitten. Daarnaast krijgt de EOD steeds meer te maken met geïmproviseerde
explosieven, IED’s (Improvised Explosive Device) genoemd. Voorbeelden van
IED’s zijn zelfgemaakte vuurwerkbommen, autobommen en explosieven die met
een afstandbediening tot ontploffing kunnen worden gebracht. Indien ergens een
IED wordt aangetroffen, schakelt de politie direct de EOD in.
De opkomst van explosieven die op afstand bedienbaar zijn, vraagt om nieuwe
technologische antwoorden. Een vergelijkbare dreiging doet zich voor bij de
inzet van de krijgsmacht in het buitenland. In dit kader beproeft Defensie stoorsystemen tegen elektronisch of radiografisch bediende explosieven.
Besloten is de EOD-capaciteit uit te breiden met vier EOD-teams, inbegrepen
gerobotiseerde ruimingmiddelen, zodat Defensie de gelijktijdige ondersteuning
kan vergroten van twee naar vier locaties binnen een reactietijd van drie uur.

Nadere bijzonderheden:
- De taken met betrekking tot de inzet in Nederland tegen geïmproviseerde
explosieven zijn vastgelegd in een convenant tussen het Ministerie van
Binnenlandse zaken en het Ministerie van Defensie, d.d. 24 augustus 1994.

Beschikbaarheidgarantie:
- Momenteel garandeert Defensie dat 2 EOD-teams binnen drie uur op locatie zijn.
- Vanaf 1 januari 2010 garandeert Defensie dat 4 EOD-teams binnen drie uur
op locatie zijn.
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Explosievenopruiming

Met de detectie en ruiming van (geïmproviseerde) explosieven kunnen de
volgende taken worden uitgevoerd:
- opsporing, identificatie en ruiming van conventionele en geïmproviseerde
explosieven.

B. Rampenbestrijding/Bewaken en beveiligen
Een detachement van 3.000 militairen
Met dit detachement kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Rampenbestrijdingstaken.
- Bewakings- en beveiligingstaken.
- Algemene en ondersteunende taken.

Nadere bijzonderheden:
- Defensie garandeert de beschikbaarheid van een ‘pool’ van 3.000 militairen
binnen 48 uur. Daarvan zijn er 200 al na 8 uur inzetbaar en 1.000 na 24 uur.
De resterende 1.800 zijn na 48 uur beschikbaar.
- Het detachement kan zowel voor rampenbestrijdingstaken als voor bewakingsen beveiligingstaken worden ingezet. Indien de militairen worden ingezet in
het kader van rampenbestrijding, vindt de inzet plaats op grond van artikel 18
van de Wrzo. Indien de militairen worden ingezet voor bewakings- of beveiligingstaken, geschiedt dat op grond van artikel 59 van de Politiewet 1993.
Aangezien de genoemde inzetten een verschillende juridische grondslag
hebben, zullen hiertoe separate verzoeken om bijstand moeten worden
gedaan.
- In het kader van rampenbestrijding worden militairen ongewapend ingezet. In
het kader van bewaken en beveiligen kunnen de eerste 1.200 militairen zowel
bewapend als ongewapend worden ingezet. De laatste 1.800 militairen treden
in beginsel ongewapend op.
- Indien de inzet gedurende langere tijd 24 uur per dag moet worden volgehouden, is een ploegendienst noodzakelijk. In dat geval daalt het gegarandeerde aantal militairen dat gelijktijdig kan worden ingezet tot eenderde.

Beschikbaarheidgarantie:
- Het detachement van 3.000 militairen is gegarandeerd beschikbaar vanaf
1 januari 2007 met verschillende reactietijden: 200 militairen na maximaal
8 uur, 1.000 na maximaal 24 uur en 1.800 na maximaal 48 uur.
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Detachement militairen

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Stafcapaciteit voor aansturing van operaties (evacuaties)
bij rampen en crises

sten in gang gezette evacuatie een belangrijke bijdrage kan leveren. Gelijktijdige
inzet van alle mogelijke transportmiddelen (wegtransport, boten en eventueel
helikopters) voor burgers (waaronder mogelijk ook zieken, bejaarden etc.) maar
ook dieren, vanuit het getroffen gebied naar opvanglocaties daarbuiten, vergt
goede planning en aansturing. Operationele staven van Defensie zijn hiervoor
bij uitstek geschikt.

Met deze stafcapaciteit kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Operationeel aansturen van evacuaties bij grootschalige rampen en crises.

Nadere bijzonderheden:
Afhankelijk van de aard van de opdracht kan de stafcapaciteit variëren van een
aantal tot enkele tientallen militairen. De staf kan leiding geven aan de uitvoering
van onderstaande processen7:
- Het ontruimen van een gebied van personeel, materieel en dieren.
- Het afzetten en beschermen van gebieden en/of objecten.
- Het toegankelijk/begaanbaar maken en opruimen van infrastructuur.
- Voorlichting.
- Het waarschuwen van de bevolking.
- Opvang en verzorging van evacués.
- Voorzien in primaire levensbehoeften.
- Verkeerregeling.
- Geneeskundige hulpverlening.

Beschikbaarheidgarantie:
- De stafcapaciteit is gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met een
reactietijd van maximaal 48 uur.

7
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Stafcapaciteit

Defensie beschikt over stafcapaciteit die bij een door civiele hulpverleningsdien-

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Voertuigen voor evacuatie van burgers
De bestrijding van rampen en het verlenen van noodhulp maken al langere tijd
deel uit van de militaire taken die Defensie moet kunnen verrichten. Bij rampen
dienen burgers en gewonden zo snel mogelijk uit het rampgebied te worden
geëvacueerd en te worden opgevangen. Defensie beschikt over middelen om
moeilijk toegankelijke gebieden te kunnen betreden en zij is ingericht om onafhankelijk van lokale omstandigheden haar taken uit te voeren. Afgesproken is

met deze evacuatieoperatie. Defensie stelt hiervoor binnen 48 uur de gevraagde
transportcapaciteit (350 rups- en wielvoertuigen) beschikbaar.

Met deze capaciteit kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Verplaatsen van 3.000 evacués inclusief bagage en huisdieren.
- Verplaatsen van 200 evacués tegelijkertijd over moeilijk begaanbaar terrein
naar een overlaadpunt.
- Verplaatsen van 40 ton materiaal.

Nadere bijzonderheden:
- Chauffeurs van militaire voertuigen treden ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- De voertuigen zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met een
reactietijd van maximaal 48 uur.
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Voertuigen

dat Defensie in voorkomende gevallen en onder civiel gezag kan worden belast

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Een constructie-eenheid inclusief technische adviescapaciteit
Defensie beschikt over middelen om moeilijk toegankelijke gebieden te kunnen
betreden en is ingericht om onafhankelijk van lokale omstandigheden haar taken
uit te kunnen voeren. Defensie kan in voorkomende gevallen en onder civiel
gezag worden belast met het leveren van een constructiecompagnie van de genie
(inclusief een technische adviescapaciteit) voor het maken van noodconstructies

Met deze capaciteit kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Overgangen creëren.
- Opsporen/verkennen/markeren/passeren/doorbreken en ruimen van hindernissen.
- Aanleggen en verbeteren van routes voor verplaatsingen.
- Aanleg, herstel en onderhoud van landingstrips.
- Voorbereiden van landingsterreinen.
- Bouwen (eenvoudige constructiecapaciteit).
- Slopen (door middel van handwerk, machines, springstof, etc).
- Springen van kruiend ijs dat bruggen of dijken bedreigt.
- Grondverzet (bijvoorbeeld objectbescherming bij hoog water, verwijderen/
verplaatsen van obstakels).
- Inzet van grondverzetmachines voor o.a. oeverbescherming en aanleg van
nooddijken.

Nadere bijzonderheden:
- De eenheid treedt ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- De constructie-eenheid is vanaf 1 januari 2007 gegarandeerd beschikbaar
met een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Constructie-eenheid

en noodvoorzieningen.

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Een vouwbrugeenheid voor noodbruggen en noodvlotten
Defensie is ingericht om onafhankelijk van lokale omstandigheden haar taken uit
te kunnen voeren en beschikt over middelen om toegang te verkrijgen tot moeilijk begaanbare gebieden en om in deze gebieden te kunnen optreden. Defensie
kan in voorkomende gevallen en onder civiel gezag een peloton vouwbrug voor
noodbruggen en noodvlotten leveren.

Met deze middelen kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Het overbruggen van een brede waterloop (tot enige honderden meters) door
een vaste / drijvende / flexibele constructie. Over deze constructie kan zowel
personeel, materieel, dieren als een zware vrachtauto passeren.

Nadere bijzonderheden:
- De eenheid treedt ongewapend op.

Vouwbrug-eenheid

Beschikbaarheidgarantie:
- De vouwbrug en noodvlotten zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf
1 januari 2007 met een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Back-up voorzieningen voor ondersteuning van bestuurlijke-/
operationele centra in geval van uitval van bestaande verbindingsmiddelen
Met deze back-up voorzieningen kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Voorzien in een netwerk infrastructuur waarop diverse civiele applicaties
kunnen worden geïnstalleerd.
- Voorzien in telefonievoorzieningen.
- Voorzien in transmissie capaciteit.

Nadere bijzonderheden:
- De back-up voorzieningen zijn geschikt om maximaal drie verschillende
locaties te ondersteunen.

Back-up voorzieningen

Beschikbaarheidgarantie:
- De back-up voorzieningen zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf
1 januari 2008 met een reactietijd van maximaal 24 uur.
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Gedeeltelijke back-up van de luchtverkeersleiding van Schiphol
Met de gedeeltelijke back-up capaciteit kunnen de volgende taken worden
uitgevoerd:
- In geval van nood een deel van de luchtverkeersleidingcapaciteit van Schiphol
vanuit AOCS Nieuw Milligen verzorgen (Het eventueel operationeel houden
van overige functies van Schiphol maakt geen onderdeel uit van de back-up
capaciteit).

Nadere bijzonderheden:
- Geen.

Beschikbaarheidgarantie:
- De gedeeltelijke back-up capaciteit van de luchtverkeersleiding van Schiphol
is gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2008.
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Luchtverkeersleiding

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Zes geneeskundige hulpposten voor triage en eerstelijnshulp

Geneeskundige hulppost

Met deze hulpposten kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Triage uitvoeren.
- Opvang en behandeling van gewonden en zieken met lage behandelingsprioriteit.
- Incidentele opvang en zekerstelling van vitale levensfuncties van ernstige
gewonden.
- Opvang van getraumatiseerde slachtoffers.
- Uitvoeren van ziekenrapport.
- Kortdurende verpleging van gewonden en zieken op low care niveau.
- Gereedmaken van gewonden/zieken voor afvoer door middel van
weg- of luchttransport.

Nadere bijzonderheden:
- De hulpposten leveren geneeskundige zorg door algemeen militaire artsen
(AMA) en algemeen militair verpleegkundigen (AMV). De AMA beheerst
de traumatologie op het niveau van de huisarts en triage op niveau van de
spoedeisende hulparts. Tevens beheerst de AMA de eerstelijns (huisartsniveau)
behandelingen en is verantwoordelijk voor de geneeskundige keten.
- Opleidingen en competenties.
• De AMV is civiel opgeleid en BIG-geregistreerd. De AMV heeft aanvullend
een netto eenjarige vervolgopleiding gevolgd met aanvullende deel modules
over onder andere transport, public health, traumatologie en eerstelijnszorg.
De AMV is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp conform protocollen te bieden.
• De AMA is BIG-geregistreerd en heeft een tweejarige postacademische
vervolgopleiding gevolgd met eerstelijnstraumatologie, triage, deels spoedeisende SEH(ziekenhuis)-hulp conform advanced trauma life support (ATLS)
en relevante civiel erkende huisarts- en bedrijfsarts modules.
De AMA is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp te bieden.
- De eenheid treedt ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- De zes hulpposten zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met
een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Een noodhospitaal voor tweedelijnsverzorging

Nadere bijzonderheden:
- Het noodhospitaal heeft de vorm van verpleegafdelingen. De verpleegafdelingen bestaan uit 3 modules van 20 bedden en zijn bij rampomstandigheden
aanvullend op de bestaande ziekenhuisbeddencapaciteit. De capaciteit wordt
aansluitend bij een bestaand hospitaal uitgebracht.
- De zorg wordt uitgevoerd door Algemeen Militaire Verpleegkundigen (AMV).
Deze staan onder leiding van een Algemeen Militair Arts (AMA) als afdelingsarts. In benodigde specialistische capaciteit wordt in principe niet door
Defensie voorzien.
- Opleidingen en competenties.
• De AMV is civiel opgeleid en BIG-geregistreerd. De AMV heeft aanvullend
een netto eenjarige vervolgopleiding gevolgd met aanvullende deelmodules
over onder andere transport, public health, traumatologie en eerstelijnszorg.
De AMV is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp conform protocollen te bieden.
• De AMA is BIG-geregistreerd en heeft een tweejarige postacademische
vervolgopleiding gevolgd met eerstelijnstraumatologie, triage, deels spoedeisende SEH (ziekenhuis)-hulp conform advanced trauma life support (ATLS)
en relevante civiel erkende huisarts- en bedrijfsarts modules.
De AMA is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp te bieden.
- De eenheid treedt ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- Het noodhospitaal is gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met een
reactietijd van maximaal 48 uur.
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Noodhospitaal

Met dit noodhospitaal kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Gedurende langere tijd verplegen van gewonden/zieken op low care niveau.
- Als aanvulling dienen op verpleegcapaciteit van civiele ziekenhuizen.

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Een ziekenauto-peloton

Nadere bijzonderheden:
- Met militaire ziekenauto’s worden patiënten op een veilige wijze vervoerd
bij voorbeeld vanaf een rampterrein of van hulpposten naar ziekenhuizen
en tussen ziekenhuizen. Deze capaciteit is aanvullend voor de Regionale
Ambulancevoorziening bij rampomstandigheden. Defensie beschikt over
gepantserde en niet-gepantserde middelen voor begeleid ziekentransport voor
moeilijk begaanbare terreinen of weeromstandigheden. De bemanning bestaat
uit een algemeen militair verpleegkundige (AMV) en een PTLS opgeleide
chauffeur. De militaire ziekenauto’s leveren geen capaciteit op het niveau van
een mobiele intensive care unit en geen verloskundige begeleiding. De nadruk
ligt op traumatologie en spoedeisende hulp. Bij pantsertransport wordt een
extra militaire chauffeur betrokken. In de militaire ziekenauto gaat de nieuwe
Nederlandse slachtofferregistratiekaart gebruikt worden.
- Het ziekenauto-peloton beschikt over 12 ziekenauto’s.
- De laadcapaciteit van de militaire ziekenauto is óf 4 liggende gewonden
óf 2 liggende en 3 zittende gewonden óf 6 zittende gewonden.
- De eenheid treedt ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- Het ziekenauto-peloton is gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met
een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Ziekenauto-peloton

Met dit ziekenauto peloton kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Het als aanvulling op de civiele capaciteit leveren van gewonden-, ziekentransport tussen het rampterrein dan wel de civiele en militaire hulpposten en
civiele ziekenhuizen met behulp van terreinvaardige ziekenauto’s.

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Een Defensiecomplex per provincie voor de tijdelijke opvang van grote
hoeveelheden personen nabij een rampterrein

Per provincie zijn de volgende defensiecomplexen aangewezen als opvanglocatie:
Provincie

Locatie

GR

Willem Lodewijk van
Nassaukazerne,
Zoutkamp

FR

Vliegbasis Leeuwarden

DR

Optie Licht

Optie Medium

Optie Zwaar

Tijdens een (dreigende) ramp of zwaar ongeval kunnen defensiecomplexen
100

100
800

580 bedden
800 stretchers

2.300

2.300
800

240 bedden
3.100 stretchers

Johan Willem Frisokazerne, Assen

200

200
800

1.100 bedden
1.000 stretchers

OV

Johannes Postkazerne,
Havelte

200

200
800

1.100 bedden
1.000 stretchers

GLD

Oranjekazerne,
Schaarsbergen

200

200
800

1.100 bedden
1.000 stretchers

UTR

Van Braam Houckgeestkazerne, Doorn

200

200
800

1.300 bedden
1.000 stretchers

FL

Generaal Spoorkazerne,
Ermelo

200

200
800

850 bedden
1.000 stretchers

ZL

Vliegbasis Woensdrecht

200

200
800

1.200 bedden
1.000 stretchers

BR

Generaal-majoor
De Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot

200

200
800

2.800 bedden
1.000 stretchers

LI

Van Hornekazerne,
Weert

100

100
800

850 bedden
900 stretchers

NH

Marinekazerne,
Amsterdam

100

100
400

800 bedden
500 stretchers

ZH

Van Gentkazerne,
Rotterdam

100

100
400

725 bedden
500 stretchers

gebruikt worden voor opvang van grote hoeveelheden personen. Defensie heeft

Tijdelijke opvang

hoeveelheden personen nabij een rampterrein.

De volgende richtlijnen zijn hierbij van toepassing:
- In eerste instantie zal er gebruikt gemaakt worden van civiele opvangcapaciteit. Indien deze ontoereikend is kan er gebruik worden gemaakt van opvangcapaciteit van Defensie.
- De benodigde opvangcapaciteit staat niet specifiek beschreven en is afhankelijk van de situatie.
- Iedere opvanglocatie moet op ieder denkbaar moment in staat zijn om de
opvang van grote hoeveelheden personen uit te kunnen voeren.
- De opvang van grote groepen personen dient per locatie te worden voorbereidt en verwoord in een operatieplan per locatie. Deze plannen dienen
jaarlijks met militaire- en civiele partners te worden beoefend.
- Bij een daadwerkelijke (dreiging) op een ramp of zwaar ongeval wordt de
bijstand aangevraagd conform de formele procedure. Deze weg kan versneld
worden door vroegtijdige inzet van officieren veiligheidsregio van het RMC.
- Opvang kan, mede afhankelijk van de situatie van dat moment, uitgevoerd
worden in drie verschillende opties (meer of minder geïmproviseerd).
- De drijver der inrichting draagt zorg voor een centraal aanspreekpunt dat de
afstemming verzorgt met militairen partijen en civiele autoriteiten zoals politie,
brandweer en GHOR.

Kwalitatief wordt er onderscheidt gemaakt in een drie opties:
- Optie licht
Bij deze optie volstaat het om de aanwezige grote ruimten (zoals sporthal,
hangar etc.) in te richten voor opvang van (grote) hoeveelheden personen.
- Optie medium
Bij deze optie wordt naast de aanwezige grote ruimten (zoals sporthal en
hangar) tevens tenten ingericht voor opvang van (grote) hoeveelheden
personen.
- Optie zwaar
Bij deze optie wordt naast de grote ruimten en tenten ook de aanwezige
legering-capaciteit vrijgemaakt.

Brondocument:
- Convenant opvanglocaties.
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Tijdelijke opvang

per provincie een Defensiecomplex aangewezen voor tijdelijke opvang van grote

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

NBC detectie- en ontsmettingscapaciteit en een NBC-response team
In de strijd tegen terrorisme vormt de bescherming tegen NBC-wapens een
belangrijk aandachtsgebied. Defensiemiddelen kunnen in het geval van een
NBC-incident in Nederland nodig zijn.

Defensie beschikt over een gespecialiseerde operationele NBC eenheid, de
101 NBC verdedigingscompagnie. De compagnie bestaat uit drie ontsmettingspelotons en een verkenningspeloton. Ieder ontsmettingspeloton bestaat uit twee
groepen. Iedere groep kan een ontsmettingsstraat inrichten. De ontsmettingsstraten worden zo dicht mogelijk bij een besmet gebied ingericht. De opbouwtijd is ongeveer 20-30 minuten. Het verkenningspeloton beschikt over zes N/C
Fuchs voertuigen. Het voertuig heeft een overdruk met filters. Personeel kan dus
zonder persoonlijke beschermende middelen in het voertuig werken. De gegevens kunnen digitaal verstuurd worden naar NBC specialisten die deze gegevens
kunnen evalueren en commandanten kunnen adviseren. De Fuchs voertuigen
kunnen zowel lucht- als grondmonsters nemen.
Daarnaast beschikt Defensie over het krijgsmachtbrede NBC kenniscentrum,
waarin de schaarse kennis over NBC-strijdmiddelen is gebundeld. Dit kenniscentrum vormt een herkenbaar aanspreekpunt voor zowel militaire en civiele instanties. Verder kan gerichte chemisch-toxicologische expertise van Defensie in het
Beleidsondersteunend Team Milieu-incidenten (BOTMI) bijdragen aan een betere
voorbereiding op NBC gerelateerde incidenten.

Beschikbaarheidgarantie:
- Defensie garandeert vanaf 1 januari 2012 de beschikbaarheid van een
NBC-response team met een reactietijd van maximaal 2 uur en NBC detectieen ontsmettingscapaciteit met een reactietijd van maximaal 24 uur. Tot die tijd
is er geen sprake van gegarandeerde beschikbaarheid.
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Ontsmettingscapaciteit

Defensie breidt haar detectie- en ontsmettingscapaciteit de komende jaren uit
zodat vanaf 1 januari 2012 de beschikbaarheid ervan gegarandeerd is.

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Blushelikopters voor het bestrijden van (bos)branden
Defensie heeft blushelikopters voor de bestrijding van branden op oefen- en
schietterreinen in Nederland. Een blushelikopter is een militaire helikopter die
voorzien wordt van een waterzak (fire-bucket). Defensie heeft hiertoe geen
speciale helikopters, maar maakt gebruik van de aanwezige Chinook- of Cougar
helikopters. Defensie heeft momenteel tien ´fire-buckets´ ter beschikking.

Vanuit deze capaciteit is samenwerking ontstaan met de regionale brandweerkorpsen van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Om deze samenwerking te optimaliseren en de blushelikopter ook in andere delen van Nederland te
kunnen inzetten, is met het Ministerie van Binnenlandse zaken een convenant
opgesteld. Dit convenant legt de voorwaarden en afspraken vast waaronder het
Ministerie van Defensie helikopter(s) voor de bestrijding van branden ter beschikking stelt aan de civiele autoriteiten.
Alleen wanneer het Ministerie van BZK hiertoe een specifieke aanvraag heeft
ingediend, houdt Defensie een (blus)helikopter en bemanning geconsigneerd
voor blustaken. Daarmee is de blushelikopter binnen twee uur inzetbaar. Wanneer
MinBZK dit niet heeft aangevraagd, wordt de helikoptercapaciteit door Defensie
voor haar organieke taak ingezet en worden aanvragen voor blushelikopters op
basis van beschikbaarheid al of niet gehonoreerd. De blushelikopter kan alleen
gedurende de daglichturen ingezet worden.
Het blussen geschiedt onder verantwoordelijkheid en onder het gezag van de
aanvragende burgemeester, dat wil zeggen ze worden ingezet ter aanvulling van
de bestrijding van branden door de lokale civiele brandweer in Nederland. De
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland treedt op als coördinator en adviseur
tussen de aanvragende gemeente en Defensie.

Aanvragen om ondersteuning door blushelikopters kunnen spoedheidshalve
eerst alleen telefonisch worden afgehandeld. Deze (voorwaarschuwings)procedure is als volgt:

-
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De aanvragende burgemeester wint eerst advies in bij de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland. (Advies per fax in afschrift aan het NCC).
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland informeert direct bij de
luchtmacht of er een helikopter met bemanning beschikbaar is (welk type
en welke termijn).
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Blushelikopters

-

Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

-

De luchtmacht informeert vervolgens de eenheid, zodat helikopters kunnen
worden voorbereid op inzet met ´fire-buckets´.
De luchtmacht informeert het Defensie Operatie Centrum (DOC) over de
voorwaarschuwing. Zo spoedig mogelijk na de voorwaarschuwing dient de
aanvraag schriftelijk te worden bevestigd via de procedure zoals gebruikelijk
voor militaire bijstand.

Aanvullende richtlijnen:
Een aanvraag zal alleen worden gehonoreerd wanneer de brand niet afdoende
bestreden kan worden met de middelen die de brandweer zelf voorhanden heeft.
De volgende factoren, spelen daarbij een rol:
- Er is sprake van (of een ernstige dreiging voor) een “zeer grote brand”
- Er is tenminste één brandweercompagnie ingezet; en/of
- Er is sprake van bedreiging van mensen, dieren of bebouwing of van objecten
van een zeer groot maatschappelijk belang; en/of
- Er is sprake van een bedreiging van een gebied met gevaarlijke stoffen en/of
moeilijk toegankelijk en berijdbaar terrein.
De gezagvoerder van de luchtmachthelikopter blijft te allen tijde verantwoordelijk
voor de vluchtuitvoering. Ook zijn er dwingende richtlijnen voor de maximale
inzetduur van de bemanning en kan de inzet van de bemanning worden gelimiteerd door de omstandigheden tijdens de inzet.

Brondocument:
- Convenant betreffende ondersteuning bij brandbestrijding door de Koninklijke
Luchtmacht ten behoeve van civiele autoriteiten.

Blushelikopters

Beschikbaarheidgarantie:
- De blushelikopters zijn niet gegarandeerd beschikbaar. Wanneer BZK daartoe
een aanvraag indient kan een blushelikopter beschikbaar gesteld worden met
een reactietijd van maximaal 2 uur.
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Deel III Lijst met afkortingen

DEEL III Lijst met afkortingen
AOR
BOTMI
CBRN
CdK
CMBA
CMM
CPG
C-RMC
DOPS
DSI
UI
UE&OO
UIM
EOD
GHOR
ICMS
LOCC
NBC
NCC
OVR
OvJ
OZI
QRA
MinBZK
MinDEF
MinJUS
SAR
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Auxiliary Oiler Replenesher (bevoorradingsschip)
Beleidsondersteunend Team Milieu-incidenten
Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair
Commissaris van de Koningin
Civiel-Militaire Bestuursafspraken
Commandant Militaire Middelen
College van Procureur Generaals
Commandant Regionaal Militair Commando
Directie Operatiën
Dienst Speciale Interventies
Unit Interventie
Unit Expertise & Operationele Ondersteuning
Unit Interventie Mariniers
Explosieven Opruimingsdienst
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
Nucleair, Biologisch en Chemisch
Nationaal Crisis Centrum
Officier Veiligheids Regio
Officier van Justitie
Operationele Zaken en Incidentenmanagement
Quick Reaction Alert
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Defensie
Ministerie van Justitie
Search And Rescue

CIVIEL-MILITAIRE BESTUURSAFSPRAKEN

97

