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bestrijding vredesrampen
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CIRCULAIRE van de minister van binnenlandse zaken van 13
oktober 1955, Directie O. O. en V., Afdeling O.B,B.,
nr U 25415, aan de Commissarissen der Koningin betreffende de regeling bestrijding vredesrampen.
Hierbij doe ik U toekomen een aantal, voor de burgemeesters
in uw ambtsgebied bestemde, exemplaren van mijn rondschrijven
van heden, nummer als deze, waarbij worden aangeboden de U
reeds bekende „Voorlopige Richtlijnen inzake het optreden bij
(dreigende) vredesrampen en de plaats die de B.B. daarbij inneemt", een en ander gewijzigd' c.q. aangevuld overeenkomstig
terzake op onze laatste vergadering werd besproken.
In verband met hetgeen in bedoeld rondschrijven onder „ie.
Uitrusting" wordt vermeld, moge ik U verzoeken, na te gaan,
wat minimaal nodig wordt geoordeeld om te komen tot provinciale
„stocks" teneinde de bij een watersnood (dreiging) in te schakelen
noodwachters doeltreffend te kunnen uitrusten. Na ontvangst van
uw opgave terzake zullen de daaraan verbonden budgetaire consequenties departementaal kunnen worden bezien.
Naar aanleiding van punt 12 van de „Voorlopige Richtlijnen"
moge het volgende worden opgemerkt.
In verschillende provincies wordt de provinciale commandopost
geacht zich minder goed te lenen voor provinciaal coördinatiecentrum en wordt als zodanig de provinciale griffie gebruikt. De
aanvankelijk daar opgestelde B.B.-radio-apparatuur zal echter bij
gereedkomen van de provinciale B.B.-commandopost aldaar moeten worden geplaatst.
Ook de in verschillende rampgebieden ter beschikking gestelde
extra mobilofoons voor net III zullen in de toekomst moeten komen waar zij B.B.-organiek thuishoren. In de behoefte aan radioapparatuur speciaal voor vredesrampenbestrijding zullen de provincies zelf dienen te voorzien. (Eventueel door bemiddeling van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken).
Ook de alleen voor vredesrampbestrijding, voor de oorlogsorganisatie niet nodige, geprojecteerde vaste (inductor) -telefoon Herdruk - 38e aanv. B V 9-4-'56
l

f verbindingen zullen provinciaal dienen te worden geregeld.
Het is wel zeer bezwaarlijk, vooral daar waar het provinciaal
coördinatiecentrum niet de provinciale commandopost doch het
provinciehuis is, van rijkswege voor twee verbindingsstelsels (n.l.
i voor oorlogs- en i voor vredesrampen) te zorgen.
Bij punt 18 van de „Richtlijnen" moge nog worden aangetekend, dat U zo spoedig mogelijk zult worden ingelicht over de
uitslag van het overleg met de desbetreffende militaire instanties,
onder meer ten doel hebbende te komen tot een regeling met betrekking tot het aanvragen van alle militaire bijstand via de commissarissen der Koningin.
Eveneens zal nog nader mededeling worden gedaan omtrent
de dezerzijdse met de Rijksvoorlichtingsdienst te treffen regeling
met betrekking tot het voorkomen van overdreven berichtgeving
of het per radio uitzenden van rechtstreekse hulpaanvragen uit de
peripherie.
Ik moge U verzoeken voor de doorzending van de bijlagen dezes
te willen doen zorgdragen.

*

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Beel.
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Verwezen zij tevens naar de, niet in deze verzameling opgenomen, circulaire van de Minister van Binnenlandse Z^aken van 15 februari 1956, Directie O. O. en V., Af d. O. B. B. nr U 27207.

*'

Regeling bestrijding
vredesrampen
13 oktober 1955

CIRCULAIRE van de Minister van Binnenlandse Zaken van
13 oktober 1955, Directie O. O. en V., Afd. O.B.B.,
nr U 25415, aan de burgemeesters betreffende regeling
bestrijding vredesrampen.

De bij de watersnood van februari 1953 en tot op zekere hoogte
ook de gedurende de stormperiode van december 1954 opgedane
ervaringen hebben aangetoond, hoe noodzakelijk het is, dat alle
vormen yan hulpverlening ook bij rampen in vredestijd doeltreffend zijn gecoördineerd.
Doordat de omstandigheden in de onderscheidene provincies
verschillen, is het ongewenst — en in feite ook niet mogelijk —
terzake, tot in details afdalende, richtlijnen te geven.
Het overleg, hetwelk met betrekking tot de onderhavige materie
met de Commissarissen der Koningin heeft plaatsgevonden, heeft
er intussen toe geleid, dat bepaalde beginselen zijn vastgelegd,
volgens welke, ter voorkoming van verwarring en van de daaruit
voortvloeiende, voor de hulpverlening schadelijke, gevolgen, het
optreden bij (dreigende) watersnood of andere vredesrampen
ware te organiseren.
Deze beginselen vormen de basis van de door de Commissarissen der Koningin ontworpen rampbestrijdingsregelingen.
Voorts bleek het noodzakelijk, nu ook de B.B.-organisatie in het
kader van de bestrijding van vredesrampen een taak heeft te
vervullen, de inschakeling van de B.B.-organisatie bij de vredesrampbestrijding en de plaats die zij daarbij inneemt, nader te
regelen.
Een en ander is geschied in bijgaande „Voorlopige Richtlijnen
inzake het optreden bij (dreigende) vredesrampen en de plaats
die de B.B. daarbij inneemt".
In aansluiting op alinea 2 van punt ie van de Richtlijnen kan
nog worden medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt de mogelijkheid te openen een aanvullende noodwachtverbintenis aan te gaan
voor het optreden in B.B.-verband bij de bestrijding van vredesrampen, terwijl bij punt soA van de Richtlijnen wordt aangete36e aanv. B V 25-ll-'55

kend, dat een — reeds aanhangig gemaakte — aanvulling van het
Beloningsreglement noodwachters de betaling voor het optreden
bij vredesrampen thans ook formeel zal regelen.
Ten aanzien van enige bijzondere punten moge nog het volgende
worden opgemerkt.
ie. Uitrusting.
Voor een doeltreffende persoonlijke uitrusting van B.B.-personeel dat voor dakwerkzaamheden wordt ingezet, (regenkleding,
lieslaarzen) zullen de voor de dijken verantwoordelijke instanties
(Waterstaat, waterschappen) dienen te zorgen.
Indien in bijzondere gevallen bedoelde instanties hiervoor niet
of niet tijdig genoeg kunnen zorgdragen, zal hierin zo mogelijk
door provinciale stockvorming worden voorzien.
2e. Opleiding en ploegsamenstelling.

De vraag dringt zich op, of ten aanzien van deze punten met
het oog op vredesrampen wijzigingen geboden zijn.
In de watersnoodgebieden spreekt de vredestaak sterk aan.
De B.B. moet echter op de oorlogstaak ingesteld blijven, ook
mentaal. De (K)Hn. B.B. hebben met het bereiken en handhaven
van de oorlogsparaatheid reeds de handen vol.
Waar te vergaande instelling op de vredestaak ten koste zou
gaan van de oorlogsparaatheid, lijkt het niet gewenst de personele
opbouw van de B.B. te wijzigen.
(Zulks doet uiteraard niet af aan de mogelijkheid, bij vredesrampen incidenteel ploegen te formeren uit de noodwachters
die zich alsdan vrijwillig ter beschikking stellen).
Tenslotte moge ik er nog op wijzen, dat de Richtlijnen aangepast zullen moeten worden aan de nadere eisen die in de praktijk
— waarbij ik uiteraard ook denk aan de praktijk die bij de voorbereiding van de plaatselijk of provinciaal uit te werken regelingen
wordt opgedaan — naar voren zullen komen.
In verband met het komende seizoen acht ik het intussen, met
de Commissarissen der Koningin, noodzakelijk een basis te geven
voor het optreden dat alsdan nodig zou kunnen zijn.
Ik moge een beroep op Uw medewerking doen om bij eventualiteiten overeenkomstig deze voorlopige richtlijnen te handelen en
wanneer wijziging daarvan U wenselijk zou toeschijnen, voorstellen terzake door tussenkomst van de Commissaris der Koningin
aan mij voor te leggen.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Beel.
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Voorlopige Richtlijnen inzake het optreden bij (dreigende)
vredesrampen en de plaats, die de B.B. daarbij inneemt.
Algemeen
ia. In geval van watersnood of andere rampen zullen vele instanties bij de hulpverlening een taak hebben.
Een doeltreffende hulpverlening zal slechts mogelijk zijn, indien
het optreden van die instanties wordt gecoördineerd.
Uit de bij de burgemeesters, de Commissarissen der Koningin
en de Minister van Binnenlandse Zaken berustende algemene
.verantwoordelijkheid voor orde en veiligheid vloeit voort, dat bij
vredesrampen en bij dreigend gevaar voor het ontstaan daarvan,
genoemde autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het coördineren
en organiseren van de algemene hulpverlening op respectievelijk
plaatselijk-, provinciaal- en landelijk niveau.
Om deze coördinerende taak te kunnen uitoefenen, dienen
genoemde gezagsdragers, wanneer een ramp dreigt of zich voordoet, een zo volledig mogelijk overzicht van de situatie te hebben.
Tijdig zullen door de burgemeesters en de Commissarissen der
Koningin in overleg met de instanties die eventueel bij de bestrijding van een ramp zullen worden betrokken, regelingen zijn te
treffen met betrekking tot de gang van hulpaanvragen.
b. Volgens het, bij de wet van 24 februari 1955, in de Wet
bescherming bevolking (Stb. 1952, 404) gevoegde 1), nieuwe artikel 37 en het bij diezelfde wet in de Wet verplaatsing bevolking2)
nieuw ingevoegde tweede lid van artikel 27 (nieuw) kunnen in
geval van watersnood of andere rampen alsmede van dreigend
gevaar voor het ontstaan daarvan, de Wet bescherming bevolking
en de Wet verplaatsing bevolking voor zover nodig van overeenkomstige toepassing worden verklaard.
Hoewel hierdoor de mogelijkheid wordt geopend alsdan voor
de Bescherming Bevolking, geheel of ten dele, de staat van paraat!) Zie rubriek i; lojuli 1952.
2
) Zie rubriek 28; i o Juli 1952.
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heid af te kondigen (artikel 8 van de Wet bescherming bevolking),
ligt het niet in de bedoeling — o.a. om redenen van praktische
aard —- hiertoe al te spoedig over te gaan.
Zulks wordt ook niet nodig geacht, omdat inschakeling van het
B.B.-apparaat op de voet van deze richtlijnen en in het algemeen
het treffen van maatregelen in het kader van de bescherming
bevolking in de door artikel 37 (nieuw) van de Wet bescherming
bevolking verruimde betekenis, ook zonder formele afkondiging
van de paraatheidstoestand zal kunnen plaatsvinden.
Tot afkondiging van de staat van paraatheid zal eerst dan worden overgegaan, indien zulks noodzakelijk mocht blijken teneinde
het mogelijk te maken bepaalde, slechts uit de paraatheidstoestand voortvloeiende, bevoegdheden uit te oefenen.
c. De B.B.-organisatie kan worden gezien als het apparaat, dat
de Commissarissen der Koningin en de burgemeesters ter beschikking staat, enerzijds voor het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid voor het coördineren en organiseren van de algemene hulpverlening — waarvoor van de B.B.-leiding op provinciaal-,
kring- en plaatselijk niveau, alsmede van de B.B.-verbindingen,
een nuttig gebruik zal kunnen worden gemaakt —, anderzijds
voor de hulpverlening zelf.
'""" Aangezien evenwel de nood wachters hun verbintenis zijn aangegaan in de verwachting dat de B.B.-organisatie alleen in geval
van oorlog of oorlogsgevaar etc. daadwerkelijk zou optreden en
zij uit dien hoofde slechts tot het doen van dienst voor die gevallen
kunnen worden verplicht, zal van hun medewerking gebruik
kunnen worden gemaakt, uitsluitend indien zij zich daartoe
bereid verklaren.
d. In het belang van een goede coördinatie van de hulpverlening zullen burgemeesters, indien de ter plaatse beschikbare
hulpkrachten of middelen ontoereikend zijn voor het afwenden
of bestrijden van een ramp, zich met hun verzoeken om additionele
personele of materiële hulp wenden tot
i} — voor wat de A-gemeenten betreft — de Commissaris der
Koningin voor zover niet tevoren door deze uit een oogpunt van
doelmatigheid een andere regeling is getroffen;
ii) — voor wat betreft de van kringen deel uitmakende gemeenten — het betrokken kringbestuur i.c. het K.H.B.B.; zijn de
in de kring aanwezige middelen niet toereikend, dan wordt de
hulpaanvraag door het K.H.B.B. doorgegeven aan de Commissaris
der Koningin, eveneens tenzij door deze een andere regeling is
getroffen.
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Ook echter indien, op grond van terzake getroffen regelingen,
hulp buiten tussenkomst van de Commissaris der Koningin wordt
aangevraagd, zal deze van de gedane hulpaanvragen onverwijld
door de burgemeester of het kringbestuur (i.c. het K.H.B.B.) op
de hoogte worden gesteld.
Een met instemming van de Commissaris der Koningin getroffen regeling volgens welke een burgemeester of een kringbestuur
(i.c. het K.H.B.B.) verzoeken om hulp rechtstreeks kan richten tot
(een) naburige A-gemeente (n) ofkring(en) of tot hulpverlenende
instanties, kan door de Commissaris der Koningin, indien de omstandigheden dit z.i. noodzakelijk maken, weer worden ingetrokken, in welk geval hulpaanvragen aan hem zullen zijn te richten.
e. Door de Commissaris der Koningin ontvangen, uit bedreigde
of getroffen gebieden afkomstige, aanvragen om hulp, worden door
deze doorgezonden aan de provinciale functionarissen van de betrokken diensten of instanties.
Met deze ware te regelen, dat van door hen rechtstreeks uit gemeenten of kringen ontvangen hulpaanvragen mededeling wordt
gedaan aan de Commissaris der Koningin.
Eveneens zal tevoren zijn te regelen, hoe wordt gehandeld, indien de in de provincie aanwezige middelen ontoereikend zijn,
t. w. of de hulp van elders door de Commissaris der Koningin wordt
aangevraagd door tussenkomst van de Minister van Binnenlandse
Zaken, dan wel of de provinciale functionaris zich rechtstreeks
wendt tot de centrale leiding van de eigen dienst.
Ook in het laatste geval zal de Commissaris der Koningin op de
hoogte dienen te worden gehouden opdat deze de Minister van
Binnenlandse Zaken zal kunnen inlichten.

Verbindingen
2. Na ontvangst door de Verbindingsdienst P.T.T. te 's-Gravenhage *) van het telegram „uitgebreide bewaking instellen" voor
het (de) in het telegram vermelde gebied(en), wordt in dat (die)
gebied (en) zondere verdere opdracht tot inschakeling van de Biverbindingen overgegaan. Overigens geschiedt het tot stand brengen van de Bi-verbindingen op last van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Indien evenwel de Commissaris der Koningin, zulks op grond
van bijzondere omstandigheden noodzakelijk acht, kan provinciaal met de Verbindingsdienst P.T.T. te 's-Gravenhage 1) een regeling worden getroffen tot inschakeling van de Bi-verbindingen in
een eerder stadium t.w. reeds bij ontvangst van het telegram „beperkte bewaking instellen".
1

) Aldus gewijzigd bij circulaire van 9 januari 1956, nr 26450.
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Het opheffen van de Bi-verbindingen bedoeld in de eerste alinea,
zowel in de z.g. watersnoodgebieden als daarbuiten, geschiedt
uitsluitend op een rechtstreeks aan de Verbindingsdienst P.T.T.
te 's-Gravenhage J) gericht verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken. Daartoe deelt de Commissaris der Koningin in een
provincie zo spoedig mogelijk aan de Minister van Binnenlandse
Zaken mede, wanneer voor zijn provincie de Bi-verbindingen niet
meer nodig zijn.
Zodra door de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Verbindingsdienst P.T.T. te 's-Gravenhage 1) de opheffing der Bilijnen is verzocht, wordt (worden) de betrokken Commissaris(sen)
der Koningin hiermede in kennis gesteld.
3. Bij andere rampen dan watersnood geschiedt zowel het tot
stand brengen als het opheffen van de Bi-verbindingen uitsluitend
door de zorg van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Bezetten van B.B.-copn
4. Zodra in verband met gevaar voor watersnood voor een bepaald district het telegram „uitgebreide bewaking instellen" is ontvangen, kunnen zonder nadere machtiging, de daarbij betrokken
plaatselijke-, kring- en provinciale B.B.-copn, alsmede de overige
B.B.-copn in de door het water bedreigde provincie(n), worden
bezet. Een en ander geschiedt door de zorg van de betrokken
Commissaris (sen) der Koningin, die hiervan mededeling doet
(doen) aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
5. De Minister van Binnenlandse Zaken kan in geval van een
ramp of van dreigend gevaar voor het ontstaan daarvan, een of
meer niet direct bij de (dreigende) calamiteit betrokken provinciën aanwijzen voor (eventuele) hulpverlening aan het bedreigde
of getroffen gebied. Tegelijk met deze aanwijzing zal worden medegedeeld of al dan niet moet worden overgegaan tot het bezetten
van de commandoposten. Worden de copn bezet, dan zal de bezetting niet eerder worden opgeheven dan na verkregen machtiging van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Inzet B.B.-personeel en materieel en voorbereidingen daartoe
6. Zodra tot het bezetten van de plaatselijke c.q. kring B.B.cop. op de voet van alinea 4 en 5 wordt overgegaan, zal de betrokken burgemeester c.q. kringraad het (K) H.B.B. tevens maatregelen doen nemen om zo nodig zo snel mogelijk mankracht
te kunnen verzamelen, materieel te kunnen uitreiken en personeel
en materieel te kunnen vervoeren, althans voor zover aan laatstbedoelde maatregelen geen financiële consequenties zijn verbonden.
x

) Aldus gewijzigd bij circulaire van 9 januari 1956, nr 26450.
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7. Tot
a) het verzamelen van noodwachters — anders dan ter bezetting van de cop. — of het aanzeggen aan noodwachters om beschikbaar te blijven om eventueel te worden ingezet (de z.g.
consignering), alsmede het beschikbaar doen houden van voertuigen — waartoe de Rijksverkeersinspectie zal zijn in te schakelen — of materialen en soortgelijke voorbereidende hulpverleningsmaatregelen, e.e.a. voor zover hieraan financiële consequenties zijn verbonden,
é) het inzetten van ander B.B.-personeel dan dat ter bezetting
van de cop.,
c) het inzetten van materieel,
zij niet over te gaan dan na machtiging van de Commissaris
der Koningin. Slechts in geval van verbroken verbindingen en in
noodgevallen, waarbij elk uitstel, hoe gering ook, noodlottig moet
worden geacht, zij deze machtiging door de burgemeester c.q.
kringraad te verlenen.
Zodra de Commissaris der Koningin of de burgemeester een
zodanige machtiging heeft gegeven, stelt hij hiervan de Minister
van Binnenlandse Zaken — voor wat betreft de burgemeester
door tussenkomst van de Commissaris der Koningin — zo spoedig
mogelijk op de hoogte.
8. De inzet van noodwacht-eenheden voor werkzaamheden,
welke niet tot de primaire taak van de B.B.-organisatie behoren,
zal steeds het karakter moeten dragen van een aanvulling op de
organisaties of diensten, welke in eerste instantie voor het verrichten van die werkzaamheden zijn bestemd, dan wel zich bijzonder
voor die werkzaamheden lenen.
Zo zullen bij (dreigende) watersnood voor het herstellen enz.
van dijken, in de eerste plaats het dijkleger en het plaatselijk personeel, dat op deze werkzaamheden is ingesteld, worden ingezet.
In beginsel zal voor de B.B.-organisatie het verlenen van hulp
aan de bevolking op de voorgrond staan, zoals redding, eerste
hulpverlening, hulp bij afvoer van de bevolking e.d. Met name
zullen de noodwachters in de direct achter de waterkering liggende
gebieden zoveel mogelijk moeten worden gereserveerd voor deze
primaire B.B.-taken, (derhalve bij voorkeur niet ingeschakeld
worden voor dakwerkzaamheden) teneinde zo nodig de bevolking
te hulp te kunnen snellen.
9. De noodwachters ware reeds thans te vragen, wie zich voor
eventuele vrijwillige hulpverlening bij (dreigende) rampen wenst
beschikbaar te stellen. Het verdient aanbeveling de zich opgegeven
36e aanv. B V 25-11-'55
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hebbende vrijwilligers te organiseren in verbanden — waarbij
rekening zal zijn te houden niet hun geschiktheid voor bepaalde
werkzaamheden — alsmede meldingsplaatsen vast te stellen alwaar ook materiaalverstrekking kan plaatsvinden. Tevens behoort
te worden nagegaan op welke wijze dit personeel kan worden
gealarmeerd en hoe in eventueel vervoer kan worden voorzien,
i o. In geval tot het dijkleger behorende werkkrachten tevens
een verbintenis hebben aangegaan bij de B.B., zullen bij (dreigende)
watersnood deze krachten steeds voor het dijkleger beschikbaar
moeten blijven, tenzij terzake andere regelen gelden. Zij komen
derhalve niet in aanmerking voor inzet met de noodwachters.
Inschakeling van vrijwilliger s-niet-B.B.-ers
11. Aanvragen van de desbetreffende dijkbeherende instanties
om — niet tot de B.B. behorende — losse hulpkrachten, nodig
voor dijkwerkzaamheden, worden door deze — eventueel met gebruikmaking van de B.B.-verbindingen — gericht tot de arbeidsbureaus die zich belasten met het verzamelen, registreren
en beschikbaar stellen van zich voor deze vorm van hulpverlening
aanmeldende vrijwillige mankracht.
Regelingen dienen te worden getroffen om te verzekeren, dat
van deze hulpaanvragen mededeling wordt gedaan aan de betrokken burgemeester en Commissaris der Koningin, teneinde
deze in staat te stellen zo nodig coördinerend op te treden.
Provinciale copn.
12. Zo enigszins mogelijk fungeren de prov. copn. als provinciaal verbindingscentrum, waar de hulpverlening op provinciaal
niveau wordt gecoördineerd; in verband hiermede kan de aanwezigheid in de prov. cop. (c.q. coördinatiecentrum) van de bij de
hulpverlening betrokken provinciale functionarissen, met name de
Provinciale Evacuatie Commissaris, de Provinciale Voedselcommissaris, de Provinciale Inspecteur van het Verkeer dan wel hun
vertegenwoordigers, alsmede bij (dreigende) watersnood een verbindingsfunctionaris van de Provinciale Waterstaat, van belang
zijn.
Centrale cop.
13. Zodra door een der districten het telegram „uitgebreide
bewaking instellen" is uitgegaan, fungeert het kantoor van de afdeling Organisatie Bescherming Bevolking van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Duinweg 20—22 te 's-Gravenhage (tele-
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foon 514041) als centrale B.B.-commandopost.
14. De centrale cop. ontvangt, als landelijk verbindingscentrum, alle uit het (de) rampgebied (en) — c.q. bedreigde gebied (en) — afkomstige en voor de Minister van Binnenlandse Zaken
bestemde berichten, verzoeken enz. en verzendt alle van de Minister van Binnenlandse Zaken afkomstige en voor de Commissaris (sen) der Koningin van de bedreigde c.q. bij de ramp betrokken
provincie(n) bestemde mededelingen, enz.
15. De centrale cop. zal, ten behoeve van de coördinatie van
de hulpverlening op landelijk niveau, het contact onderhouden
met de bij de hulpverlening betrokken centrale instanties.

Berichtgeving
16. De Minister van Binnenlandse Zaken en de Commissarissen
der Koningin zullen — in het eerste geval via de Commissaris der
Koningin — steeds op de hoogte moeten worden gehouden van
de gang van zaken in het (de) bedreigde c.q. rampgebied (en).
In geval de toestand in het (de) betrokken gebied(en) stationair
blijft, zal op geregelde tijden aan de provinciale c.q. centrale
cop. een zogenaamde ,,nihilmelding" moeten worden gedaan,
zulks mede ter controle van de verbindingen met het (de betrokken gebied (en).

Inschakeling Roode Kruis bij rampbestrijding.
17. Zie ministerieel schrijven d.d. 20 oktober 1954, nr U 19371,
Afd. O. O. en V. (B.V.). *)

Samenwerking met militaire instanties.
18. Zal nader worden geregeld.
Evacuatie
19. a] De bevoegdheid tot het gelasten van — ook interne —
evacuatie van de bevolking is ingevolge artikel 2 van de Wet verplaatsing bevolking in beginsel voorbehouden aan de Minister
van Binnenlandse Zaken, die zich bedient van de Provinciale Evacuatie Commissaris. Bij bijzondere noodzaak zijn ook de Commissaris der Koningin en de burgemeester bevoegd deze last te verstrekken. Zij dienen hiertoe dan door de Minister van Binnenlandse Zaken te worden gemachtigd.
Bij het aanvragen van machtiging tot het gelasten van evacuatie
dient te blijken, dat de meest gerede waterstaatsautoriteit de evacuatie nodig oordeelt. Slechts voor het geval van verbroken verx

) Zie rubriek 9; 20 oktober 1954.
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bindingen en van een volstrekt noodgeval kan de Commissaris
der Koningin of de burgemeester, eveneens indien door de waterstaatsautoriteiten nodig geoordeeld, zich reeds van te voren gemachtigd achten een last tot evacuatie te verstrekken.
b) De evacuatie van vee en de nodige voorbereidingen daartoe
geschieden in overleg met de Provinciale Voedselcommissarissen.
Betalingen
' 20. A. Voor hen, die een vrijwillige verbintenis bij de B.B.organisatie hebben gesloten en daadwerkelijk zijn ingeschakeld
bij de hulpverlening op de voet van deze richtlijnen, geldt met
betrekking tot beloningen en sociale voorzieningen — ook bij
andere dan watersnoodrampen — het vermelde in het schrijven
van de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 december 1954,

nr U 20604, Afd. O. O. en V (B.V.) *)
B. Bij consignering als bedoeld in punt 7, van personeel, dat
een vrijwillige verbintenis bij de B.B.-organisatie heeft gesloten,
bestaat geen aanspraak op beloning of andere vergoeding^ tenzij
de consignering heeft geleid tot derving van loon of inkomsten.

Zie rubriek 30; 28 december 1954.

