
BESCHERMING BEVOLKING
Weesperzijde 99

A m s t e r d a m

Mededeling nr» 1114.

Hoofdstukï Organisatie,
Onderwerp» Vredesrampen-organisatie»

1000 Algemeen.
1010 Het inzetten van de Gemeentelijke Dienst Bescherming Bevolking voor het

assisteren bij de bestrijding, resp. het voorkomen van diverse vredes-
rampen zal op versoek van de desbetreffende autoriteiten gedurende het

. - - gehele etmaal kunnen geschieden.
1020 Het formeel inzetten van de Gemeentelijke Noodwacht voor assistentie bij

de bestrijding van (dreigende) vredesrampen van meer dan geringe omvang
is slechts mogelijk indien de Burgemeester als hoofd van de noodwacht dit
verzoekt-aan de Commissaris der Koningin en deze, op zijn beurt,toestem-
ming verkrijgt van de Minister van Binnenlandse Zaken,
In zulk een geval treden alle bepalingen van de sociale en financi'êle
voorzieningen voor de noodwachters in werking.

1030 Het inschakelen op vrijwillige basis van noodwachters kan geschiedens
1e door spontane melding bij rampen van geringe omvang|
2, georganiseerd bij rampen van meer dan geringe omvang, in de nader te

omschrijven vredesrampen-crnanisatie»

2000 Inschakelen van •personeel en materieel»
2010 Het inschakelen van personeel en materieel van de Dienst B.B. zal intern

worden geregeld»
2020 Het inschakelen van de Gemeentelijke Noodwacht zal via de Dienst B«B» ge-

schieden, waaromtrent nadere regelingen zullen worden verstrekt,
2030 Inschakelen op vrijwillige basis van noodwachters.

2031 Onverwachte rampen van geringe omvang,
1„In Amsterdam hebben in de laatste jaren enkele grote branden en een
overstroming plaatsgevonden, waarbij noodwachters zich spontaan heb-
ben gemeld om hulp te verlenen» Daar het echter in de desbetreffende
gevallen in de eerste instantie geen rampen van meer dan geringe om-
vang betrof, kon derhalve de in punt 1020 bedoelde procedure niet
worden gevolgd <̂ n zouden op de noodwachters tijdens hun bijstands-
verlening de sociale voorzieningen niet van toepassing zijn geweest,

2e Teneinde in deze leemte te voorzien, wordt door mij het volgende
bepaald?
Indien een onverwachte vredesramp van geringe omvang plaatsvindt
(bsv„ een brand, waarbij de Commandant Brandweer het Hoofd Bescher-
ming Bevolking om aanvullend materieel verzoekt) en noodwachters
spontaan willen assisteren, dient het wijkhoofd, respf het plve wijk-
hoofd of waarnemend wijkhoofd, voordat de hulp wordt verleend, zich
telefonisch in verbinding te stellen met mijn Dienst, tel. 74 11 11,
de Chef GSZSB» & DSS8V8, resps diens plaatsvervanger»
Deze procedure geldt zowel tijdens als buiten de normale kantoortij-
den, aangezien in bedoelde gevallen de Chef G.Z.B. & D9S»V., respe
diens plaatsvervanger in het dienstgebouw bereikbaar zal zijn.

3»Deze funktionarissen hebben de bevoegdheid de hulpverlening eventueel
tot oefening te verklaren, waardoor de sociale voorzieningen van
toepassing zijns
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Uitdrukkelijke voorwaarde is echter, dat door de desbetreffende
autoriteiten aan een bevoegde funktionaris van de Dienst Bescherming
Bevolking om assistentie is verzocht,

4»Het door vrijwillige noodwachters verlenen van assistentie bij rampen
van geringe omvang zonder tussenkomst van het wijkhoofd dan wel een
bevoegde funktionaris van de Dienst Bescherming Bevolking zal der-
halve in eerste instantie geheel voor eigen verantwoording en risico
zijn.

2032 Vredesrampen van meer dan geringe omvang.
Voor het verlenen van assistentie bij vredesrampen van meer dan ge-
ringe omvang, waarbij direct gecoördineerde hulp vereist is, wordt
de "vredesrampen-organisatie" opgezet, welke in bijlage I nader is
vastgelegd»

Amsterdam, 22 juni 1964
Het Hoofd Bescherming Bevolking,

X

(B.fC„ Mahieu)„

Hiermede dient mededeling nr„ 2100
d.de 1 februari 1958 als vervallen
te worden beschouwd.



Bijlage I bij mededeling nr. 1114 d.d. 22 juni 1964,

VREDESRAMPEN - ORGANISATIE.

1000 Organisatie,
1010 Opzet.

1011 In het kader van de bestaande vak- en wijkindeling zal per opera-
tief vak de vredesrampen-organisatie worden geregeld, waarbij de
vakbureaux als centraal punt zullen fungeren,

1012 De algehele leiding zal als regel vanuit het gebouw Weesperzijde 99
worden gevoerd,

1020 Basis van deelname,
1021 Het inschakelen van de vredesrampen-organisatie voor het bestrijden

van vredesrampen van meer dan geringe omvang dient op elk gewild
ogenblik van de dag en de nacht te kunnen geschieden. Hiertoe dienen
de noodwachters, die wensen deel uit te maken van deze organisatie
zich bereid te verklaren te allen tijde beschikbaar te zijn,

1030 Leiding.
1031 De algehele leiding van de vredesrampen-organisatie berust bij het

Hoofd Bescherming Bevolking.
1032 Het Hoofd Bescherming Bevolking zal bepaalde funktionarissen van

zijn dienst kunnen belasten met de gehele of gedeeltelijke leiding
van de vredesrampen*-organisatie,

1033 In elk operatief vak zal een wijkhoofd worden aangesteld als vak-
leider, terwijl een der andere wijkhoofden uit het vak als plaats-
vervangend vakleider zal fungeren. De namen van deze funktionarissen
zullan in aanhangsel 1 bekend worden gemaakte

1034 Bij de aktieve rampbestrijding dient de vakleider zich strikt te
houden aan de aanwijzingen/opdrachten, die hem door of namens het
H,B,B, worden verstrekt,

1035 Bij onvoorziene omstandigheden, waarin deze regeling niet voorziet,
zal zo mogelijk alvorens tot uitvoering van maatregelen over te
gaan, de goedkeuring van het H,B,B, dienen te worden gevraagd. In-
dien dit niet mogelijk is, zal zoveel mogelijk naar de inzichten van
het H,B.B, gehandeld dienen te worden,

2000 Personeel,
2010 Formatie,

2011 Per operatief vak zullen technisch drie ploegen worden gevormds
een brandweer/reddingsploeg^
een eerste hulp-ploeg en
een technische ploeg.
Deze kunnen j indien nodig,worden samengevoegd voor het verrichten
van voorkomende andere werkzaamheden,

2012 De brandweer/reddingsploegen zullen bestaan uits
1 ploegleider,
1 plv, ploegleider en
18 ploegleden bwr/redding»
De noodwachters ingedeeld in de brandweer/reddingsploegen dienen
de AHV-opleiding te hebben voltooid,,
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2013 De eerste hulp-ploegen zullen bestaan uitJ

1 ploegleider.
1 plv. ploegleider en
18 ploegleden eerste hulp»
De noodwachters ingedeeld in de eerste hulp-ploegen diehen de
EHBO-opleiding te hebben voltooid.

2014 De technische ploegen zullen bestaan uits
1 ploegleider,
1 plv. ploegleider en

! 18 ploegleden,
De noodwachters ingedeeld in de technische ploegen dienen vak-
lieden te zijn (monteurs, loodgieters} timmerlieden, etc.).
De B.B.-funktie van deze personen is niet ter zake doende,

2015 Het vervullen van de funkties van ploegleider en plv, ploegleider
zal bij voorkeur dienen te geschieden door wijkleiders.

2016 De vakleiders wijzen uit de hun ter beschikking staande ploegen
de nodige ordonnansen c,q„ ander verbindingspersoneel aan»

2017 Voor het operatieve vak 01 zal kunnen worden volstaan met de helft
van de aantallen ploegleden als genoemd in de punten 2012? 2013
en 2014.

2020 Bezetting vakbureaux.
2021 Zodra door of namens het H.B.B, is bepaald, dat de vredesrampen-

organisatie wordt geaktiveerd, worden de vakbureaux, respectievelijk
gevestigd!
vak 01 Zamenhoffstraat 14 A (tel. 61439)
vak 02 's-Gravesandeplein 15 (tel. 53052)
vak 03 • Lastageweg 6 (tel.241829)
vak 04 Borgerstraat 145 (tel. 81109)
vak 05 v..Beuningenplein 56 (tel. 85660)
bezet door aangewezen personeel van de Dienst Bescherming Bevolking.

3000 Materieel.
3010 Uitrusting.van de ploegen.

3011 Het benodigde materieel zal voor zover mogelijk per vak in de
vakbureaux worden opgeslagen. De uitrusting per ploeg is opgenomen
in aanhangsel 2S

3012 Van de uitgifte van materieel dient op het vakbureau door een aan-
gewezen funktionaris van dat vakbureau nauwkeurig aantekening te
worden gehouden.

3013 De ploegleiders dienen na beëindiging van de assistentie rapport
op te maken over geconstateerde gebreken aan het materiaal en
vermissingen. Dit rapport moet bij de vakleider worden ingeleverd,

3014 Bij de inlevering van het materiaal op het vakbureau dient door een
aangewezen funktionaris van het vakbureau aantekening (P.V.) van
vermiste en verbruikte uitrustingsstukken te worden geheuden,

3015 Schade aan kleding en andere persoonlijke uitrusting dient bij af-
melding door betrokkenen op het vakbureau te worden gemeld.
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3020 Transport,

3021 Het benodigde transport voor personen en materieel zal zo snel mo-
gelijk vanwege de Dienst Bescherming Bevolking naar de vakbureaux
worden gedirigeerd,

4000 Werkwij ze vredesraropen-organisatie
4010 Aktiverinq.

4011 Zodra door of namens het H.B.B, is bepaald, dat aktivering van de
vredesrampen-organisatie gewenst is, worden de vakleiders, resp.
hun plaatsvervangers, hetzij telefonisch hetzij anderszins,namens het
H.B.B, hiervan in kennis gesteld,

4012 De vakleiders en/of plaatsvervangers melden zich zo spoedig mogelijk
op het vakbureau van hun vak.
Indien de ramp plaats vindt buiten de voor dit bureau geldende kan-
tooruren, worden van dienstwege maatregelen genomen de vakbureaux
onmiddellijk te openen»

4013 De noodwachters, die deel uitmaken van de hulpploegen, worden vanaf
het vakbureau volgens het z,g, "sneeuwbal-systeem" opgeroepen door
de vakleiders,

4014 De oproeplijsten worden door de zorg van de Dienst Bescherming
Bevolking in overleg met de vakleiders vastgesteld. Mutaties in deze
lijsten dienen door de zorg van de Dienst Bescherming Bevolking te
worden bijgehouden en maandelijks met de vakleiders te worden
doorgenomen,

4015 Het opgeroepen personeel dient zich zo spoedig mogelijk bij hun vak-
leider op het vakbureau te melden. Van de opkomst, resp, tijd van
opkomst doet de vakleider aantekening op de presentielijst houden,

4020 Inzet van de ploegen.
4021 Aan de hand van de verkregen inlichtingen van het Hoofdkantoor stel-

len de vakleiders de indeling van hun ploegen en daarmede samenhangen-
de ploeguitrustingen vast,

4022 Zodra de vakleiders voldoende personeel voor inzet beschikbaar heb-
ben, melden zij dit aan het Hoofdkantoor met verzoek om nadere in-
strukties,

4023 De vakleiders melden zich bij aankomst op het rampterrein bij de door
het H,B,B. aangewezen funktionaris.

4024 De vakleiders zullen zodra mogelijk na aankomst en inzet op het
rampterrein rapporten met betrekking tot de situatie via het daartoe
aangewezen vakbureau verstrekken. Op dit vakbureau zal voor schif-
ting en doorgave aan het H.B.B, worden gezorgd. Daarna zullen zij
bij noodgaak en in ieder geval eens per twee uur rapport uitbrengen.

4025 De vakleiders nemen maatregelen, dat het nagekomen personeel op de
vakbureaux wordt opgevangen en voorzien van uitrusting. Dit perso-
neel wordt op de vakbureaux aangehouden totdat van de vakleiders
bericht is ontvangen waar bedoeld personeel zich op het rampterrein
moet melden.

4030 Verbindingen,
4031 Afhankelijk van de situatie zullen commandopost, wijkposten, ver-

bindingswagens, mobilofoons/portofoons worden ingeschakeld» Deze
zullen zo nodig door personeel van de Dienst Bescherming Bevolking
worden bediend.

4040 Beëindiging van de hulpverlening.
4041 Zodra het H.B.B, heeft besloten, dat de assistentie geheel dan wel

door onderdelen van de vredesrampenorganisatie kan worden beëindigd.
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hetzij op verzoek van de bevoegde autoriteiten, hetzij op advies
van de betrokken vakleider(s), zullen de vakleiders door tussenkomst
van de vakbureaux hiervan in kennis'worden gesteld,

4042 De vakleiders dirigeren het niet langer benodigde personeel naar het
vakbureaus alwaar dit persóneeï zich afmeldt na het medegebrachte
materiaal ingeleverd te hebben bij de daartoe aangestelde funktiona-
ris van de Dienst Bescherming Bevolking.
Van de tijd van afmelding wordt op het vakbureau aantekening gehou-
den met eventuele bijzonderheden omtrent opgelopen letsel tijdens
de rampbestrijdingsaktiviteiten.

4043 Zodra de vakleiders met alle dan wel de rest van hun ploegen de
assistentie beëindigen, melden zij zich af bij de autoriteit, die
door hun werd geassisteerd en handelen voor het overige als omschre-
ven in punt 40429

4044 De vakleiders maken bij het afmelden een kort rapport op met de be-
langrijkste bijzonderheden en doen dit zo spoedig mogelijk volgen

- - ' door een omstandiger rapport,
5000 _Recht_a>psitie en verdere regel ingen,

5010 Beloningen en sociale voorzieningen»
5011 In het kader van de vredesrampen-organisatie zijn de regelingen met

betrekking tot noodwachtbeloningen enz. geheel van kracht, d,w.z,,
dat ongeacht de funktie vervuld in de vredesrampen-organisatie de
uitbetaling zal geschieden volgens door betrokkene(n) beklede nood-
wacht-funktie,

5012 Alle noodwachters, die bij het bestrijden, resp. het voorkomen van
rampen in het kader van de vredesrampen-organisatie worden ingescha-
keld, vallen volledig onder de voor de noodwachters vastgestelde
sociale voorzieningen.

5020 Rapporteren van ongevallen»
5021 De ploegleiders rapporteren aan hun vakleiders alle door hen ge-

constateerde, resp. te hunner kennis gebrachte verwondingen van
dan wel ongevallen overkomen aan hun ploegleden,,

5022 De vakleiders dienen er zorg voor te dragen, dat de noodzakelijke
medische zorg aan betrokkenen wordt besteed»

5023 Na afloop van de assistentie dienen de vakleiders een duidelijke
opgave van de te hunner kennis gebrachte aan noodwachters overkomen
ongevallen enz, op het vakbureau in.


