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MINISTERIËLE BESCHIKKING  van de 28ste juni 2022  

____________ 
 

De Minister van Algemene Zaken; 
 

 Overwegende:  
 
dat op basis van de officiële informatie van de Meteorologische Dienst van Curaçao (hierna: 
Meteo) er in de Atlantische Oceaan sprake is van een tropische depressie die aan de zuidelijke 
kant van Curaçao binnen de komende zesendertig uren dreigt te passeren als tropische storm;  
 
dat Meteo de voorziene route van de tropische depressie heeft vastgesteld; 
 
dat de passage van de eventuele storm ernstige gevolgen zal hebben voor verschillende vitale 
belangen van Curaçao, waaronder in de eerste plaats de fysieke veiligheid; 
 
dat de Meteo heeft gewaarschuwd dat het  meest aannemelijke scenario is dat er hevige 
regenbuien, zware windstoten vergezeld met onweer kan worden verwacht en dientengevolge 
ook ernstige risico is voor inundatie c.q. overstroming; 
 
dat de verwachting is dat de tropische depressie zich gaat ontwikkelen tot een tropische storm 
en tot hevige regenval kan leiden met plaatselijk overstromingen of aardverschuivingen tot 
gevolg zal hebben op het moment dat deze      Curaçao bereikt;  
 
dat als gevolg hiervan en gezien de dreigende komst van de tropische storm er een situatie 
bestaat waarin één dan wel meerdere vitale belangen van de samenleving dreigen te worden 
aangetast, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende 
disciplines is vereist; 
 
dat op het moment dat de tropische storm de dichtstbijzijnde punt van Curaçao bereikt  er sprake 
zal zijn van een gebeurtenis die tot een zodanig ernstige verstoring kan leiden, waarbij het leven 
en de gezondheid en het welzijn van      vele burgers in ernstige mate bedreigd wordt, en waarbij 
een coördinerende inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist dan 
wel dat er in ieder geval sprake is van het bestaan van ernstige vrees daarvoor; 
 
dat in verband hiermede het noodzakelijk is dat de overheid van Curaçao de nodige 
voorzorgsmaatregelen treft om deze crisis- en rampsituatie zo veel mogelijk op Curaçao te 
mitigeren; 
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dat in overeenstemming met artikel 2 van de Landsverordening rampenbestrijding en 
crisisbeheersing de Minister van Algemene Zaken belast is met de voorbereiding op bestrijding 
van rampen en crises;  
 
dat in overeenstemming met artikel 8 van voormelde landsverordening de Minister van 
Algemene Zaken het opperbevel heeft in geval van een door de crisisstaf als ramp of crisis 
gekwalificeerde gebeurtenis of situatie; 
 
dat de crisisstaf in het overleg van 28 juni 2022 de dreiging van de tropische storm heeft 
gekwalificeerd als een crisis en de komst van de tropische storm zal kwalificeren als een ramp; 
 
dat de Minister van Algemene Zaken bevoegd is om met het oog op de bestrijding van een ramp 
alle bevelen te geven die hij nodig acht; 
 
dat het in dit kader wenselijk is om het rampenplan in werking te stellen en op te schalen naar 
de hoogste Gecoördineerde Rampen- en Incidentenbestrijdingsprocedure (hierna: GRIP) 3; 

 
 
Gehoord: 

 
het advies van de crisisstaf; 
 

Gelet op: 
 

de Landsverordening rampenbestrijding en crisisbeheersing 1; 
 
 

H e e f t  b e s l o t e n: 
 

Crisis 
 

Artikel 1 
 

1. Curaçao verkeert per 28  juni 2022, 11.00 uur in een crisissituatie, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel c, van de Landsverordening rampenbestrijding en crisisbeheersing, wegens de 
dreiging van een tropische storm. 

2. Met ingang van dagtekening van het tijdstip bedoeld in het eerste lid wordt het Rampenplan 
Curaçao in werking gesteld en wordt meteen opgeschaald naar GRIP 3. 

3. De diensten en organisaties treffen met inachtneming van het Rampenplan Curaçao de nodige 
maatregelen met het oog op de rampenbestrijding en crisisbeheersing en verlenen aan de 
uitvoering van dit plan hun volledige medewerking.  

 
 

                     
1 P.B. 2015, no. 51. 
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Ramp 
 

Artikel 2 
 
Curaçao verkeert per 29 juni 2022 om 18.00 uur  in een rampsituatie.  
 

Bekendmaking 
 

Artikel 3 
 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 

Inwerkingtreding 
 

Artikel 4 
 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 
 
 
 

Willemstad, 28 juni 2022                 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 

 
 
Uitgegeven de 28ste juni 2022            
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
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