
 

 

 
Besluit d.d.: dd.mm.jjjj  Nummer:  

Besluit van de eilandsraad van dag/maand/jaar no..... tot vaststelling van de 
Eilandsverordening, houdende regels betreffende de beveiliging van de 
luchthaven Franklin Delano Roosevelt Vliegveld op Sint Eustatius (Verordening 
luchthavenbeveiliging F.D. Roosevelt Sint Eustatius 2021).  

Gelet op artikelen 152 en 157 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba juncto 
artikel 22 van de Luchtvaartwet BES, de afdeling 3A van de Luchtvaartwet (NL) en de Regeling 
Beveiliging Burgerluchtvaart BES;  

 

Besluit: 

vast te stellen de navolgende 
Verordening luchthavenbeveiliging F.D. Roosevelt Sint Eustatius 2021 

 

Hoofdstuk 1 Algemene- en begripsbepalingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

Bemanningsleden: Personeel werkzaam in vliegtuigen van op de luchthaven opererende 
luchtvaartmaatschappijen. 

Beveiligingsdienst: De dienst belast met de handhaving van de orde, rust en veiligheid op het 
luchtvaartterrein en het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten 
tegen de luchthaven en de burgerluchtvaart. 

Beveiligde zones:  Zone A, B en C in de zin van artikel 3, lid 7 van deze verordening.  

Bevoegde personen: Personen die op grond van hun luchthavenpas identificatiebewijs (paspoort, 
sedula) of reisbiljet toegang hebben tot een bepaalde zone. 

Drone:  Een op afstand bestuurbaar luchtvaartuig of object dat in de lucht kan vliegen 
voor professioneel of recreatief gebruik, ongeacht de grootte. 

Luchthavenpas: Een namens de exploitant van het luchtvaartterrein afgegeven bewijs van 
identificatie door het hoofd van de security Openbaar Lichaam Sint Eustatius 
voor luchthavenpersoneel, en personen die op basis van een contract 
werkzaamheden verrichten op het luchtvaartterrein, niet zijnde passagiers.    



 

 

 

 

 

Security Filter:  Plek op het luchtvaartterrein waar personen die naar een beveiligde zone toe 
willen door de beveiligingsdienst worden gecontroleerd op wapens, gevaarlijke 
voorwerpen en verboden middelen door middel van fouillering, controle van 
bagage, röntgenapparaten en inzet van andere methoden.    

Luchthavenpersoneel  het personeel dat op permanente basis op de luchthaven werkzaam is zoals 
medewerkers van de beveiligingsdienst, medewerkers van 
luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsmaatschappijen en ondersteunend 
luchtvaartpersoneel, uitgezonderd de Airport Manager.     

Luchtvaartterrein:  Het terrein dat aangewezen is als het Franklin D. Roosevelt Luchthaven op 
Sint Eustatius met de Regeling Her aanwijzing luchtvaartterreinen BES.    

Luchtvaartwet: De Luchtvaartwet BES die van kracht is als geldend recht in Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba betreffende de luchtvaart.  

Passagiers:  Personen die met een geldig actueel reisbiljet en een geldig 
grensoverschrijdingsdocument toegang willen  verkrijgen tot een 
luchtvaartuig om vervoerd te worden naar een andere bestemming.  

Reisbiljet: Een toegangsbewijs voor een persoon op naam voor een plaats in een 
luchtvaartuig naar een van tevoren vaststaande bestemming.   

Veiligheidscheck: Een toets van de identiteit van aanvrager en het risico voor gevaarzetting op 
basis van de Verklaring Omtrent Gedrag van de aanvrager en eventuele 
informatie van welke overheidsinstantie dan ook. 

Verordening:  Deze verordening, te weten de Verordening luchthavenbeveiliging F.D. 
Roosevelt Sint Eustatius 2021. 

 

Wet:  De Luchtvaartwet BES.    

 
Artikel 2 Algemene bepalingen 
 
1. Het luchtvaartterrein wordt uitsluitend gebruikt voor de burgerluchtvaart, vrachtvervoer, Neder-

landse militaire luchtvaart, vliegverenigingen en privévliegtuigen. 
2. Waar in de Wet het begrip exploitant van het luchtvaartterrein wordt gebruikt, wordt met betrek-

king tot het luchtvaartterrein bedoeld het openbaar lichaam Sint Eustatius. 
3. Het luchthaventerrein heeft een Unit Manager Airport. 
4. Het luchthaventerrein heeft een Unit Manager Security.  
5. Eenieder die aanwezig is op het luchtvaartterrein is in het bezit van een luchthavenpas en geldig 

identificatiebewijs (paspoort, sedula). 
 
Hoofdstuk 2 Organisatie en inrichting luchthaven 

Artikel 3 Luchtvaartterrein 
 
1. Het luchtvaartterrein omvat de gronden die zijn aangegeven op de kaart in bijlage 1.  
2. Het luchtvaartterrein is ingedeeld in verschillende zones die overeenkomen met de verschillen in 

toegankelijkheid van bepaalde groepen personen. 
3. Het luchtvaartterrein is opgedeeld in de volgende zones:  

a. Zone A, die door het publiek slechts betreden mag worden, indien de betrokken personen in het 
bezit zijn van een geldig reisbiljet of een identificatiebewijs (paspoort, sedula); 

b. Zone B, die niet voor het publiek toegankelijk is;  



 

 

 

 

 

c. Zone C, die slechts voor een beperkte categorie van de op de luchthaven werkzame personen 
toegankelijk is, en;  

d. Zone D, voor publiek toegankelijk. 
4. Meerdere plekken op het luchtvaartterrein kunnen dezelfde zones, in de zin van lid 3, hebben. 
5. De zones van lid 3 zijn begrensd zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1, op deze kaart zijn te-

vens de vertrekhal, de aankomsthal en het verkeersplatform duidelijk aangegeven. 
6. De Manager luchthaven draagt er zorg voor dat de verschillende zones van elkaar zijn afge-

schermd en voor eenieder goed zichtbaar zijn gemarkeerd.   
7. De zones A, B en C zijn beveiligde zones.  
8. Ieder persoon die van zone D naar een beveiligde zone gaat, wordt geïnspecteerd op het aanwezig 

hebben van gevaarlijke objecten en wapens.  
9. Het is verboden aan anderen dan mensen met een luchthavenpas en geldig identificatiebewijs 

(paspoort, sedula) toegang te verlenen tot een beveiligde zone of een beveiligde zone waartoe zij 
niet bevoegd zijn.   

10. Vertrekkende passagiers worden uitsluitend via de doorgangen in de centrale hal toegang verleend 
tot de vertrekhal. 

11. De luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsmaatschappijen dragen er zorg voor dat de door hun 
vervoerde passagiers bij aankomst gebruik maken van de daartoe duidelijk aangegeven doorgang 
die toegang verleent naar de vertrekhal. 

12. De doorgangen naar de vertrekhal worden gedurende de periode dat die in gebruik zijn door me-
dewerkers van de beveiligingsdienst gecontroleerd op dat slechts bevoegde personen doorgang 
verkrijgen. Bij het niet in gebruik zijn van de ingangen worden zij gesloten. 

13. De verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij en afhandelingsmaatschappij draagt er zorg voor, 
dat met uitzondering van bevoegd personeel en geïnspecteerde vertrekkende passagiers en be-
manningsleden, niemand via de door haar in gebruik zijnde uitgang van de vertrekhal, toegang 
verkrijgt tot het verkeersplatform en zodoende tot het vertrekkende luchtvaartuig.  

14. Alle doorgangen tussen de verschillende zones worden, indien deze niet in gebruik zijn, deugdelijk 
afgesloten. 

15. De doorgangen van de aankomsthal die toegang verlenen tot het voor het publiek toegankelijke 
gedeelte van de luchthaven, zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die daartoe bevoegd zijn 
en passagiers voor het vervoeren van hun aangekomen bagage. 

 
Artikel 4 Airport Manager 

1. De Airport Manager wordt aangesteld door het bestuurscollege, na een veiligheidscheck.  
2. De luchthavenbeveiliging wordt onder toezicht van de Unit Manager Security van het Openbaar Li-

chaam Sint Eustatius uitgevoerd door de beveiligingsdienst.  
3. De Unit Manager Security geeft namens de exploitant van het luchtvaartterrein, na een veiligheids-

check, permanente en tijdelijke luchthavenpassen uit waaruit de reden van aanwezigheid op het 
luchtvaartterrein blijkt en waaruit blijkt van welke bevoegdheid sprake is dat leidt tot het betreden 
van de beveiligde zones en voor welke periode die bevoegdheid van kracht is.   

4. In het geval van een dringende veiligheidssituatie kan door de Unit Manager Security een gedeelte 
of gedeelten van de luchthaven tijdelijk ontoegankelijk worden verklaard voor eenieder of voor be-
paalde personen. 

5. In het geval van een dringende veiligheidssituatie kan de Airport Manager besluiten dat bepaalde 
luchtvaartuigen niet mogen landen of opstijgen.  

6. De Unit Security Manager draagt er zorg voor dat, bij uitdiensttreding en bij beëindiging van werk-
zaamheden van luchthavenpersoneel dat in het bezit is van een luchthavenpas, de luchthavenpas 
onverwijld wordt ingeleverd bij de beveiligingsdienst. 

7. De beveiliging luchthaven draagt zorg voor de registratie, uitgifte en de inname van luchthaven-
passen. Mutaties worden binnen een dag verwerkt in het overzicht.   

8. De verplichtingen uit artikel 37, van de Luchtvaartwet, die van toepassing is verklaard door middel 
van artikel 22, tweede lid, van de Wet, worden namens de exploitant van de luchthaven uitgevoerd 
door de Airport Manager.  

 



 

 

 

 

 

 

Artikel 5 Beveiligingsdienst 

1. De beveiligingsdienst bestaat uit medewerkers in dienst van het Openbaar Lichaam van Sint Eusta-
tius en worden schriftelijk door de Regeringscommissaris aangewezen. 

2. De beveiligingsdienst verzorgt de beveiliging van het luchthaventerrein.    
3. De medewerkers van de beveiligingsdienst zijn bevoegd alle ruimtes van de luchthaven te betre-

den en aldaar inspecties en controles uit te oefenen in het belang van de beveiliging van de lucht-
haven. 

4. De medewerkers van de beveiligingsdienst volgen de aanwijzingen op van de Unit Manager Secu-
rity. 

5. Elke medewerker van de beveiligingsdienst draagt er actief zorg voor dat hij de regels uit deze ver-
ordening en eventuele aanvullende regels van het bestuurscollege goed kent en paraat heeft.    

6. De beveiligingsdienst is belast met het inspecteren en rapporteren van het gehele luchthaven ter-
rein met de daarop aanwezige bebouwing op het gebied van beveiliging. Tevens is zij belast met 
de controle en inspectie van hand, ruimbagage en vracht. Tevens is zij belast met de controle van 
eenieder die via de security filter toegang tot de vertrekhal danwel air side wenst. 

Artikel 6 Luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen 

1. De luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen zijn ervoor verantwoordelijk dat door hen 
te vervoeren bagage wordt geïnspecteerd en dat alleen bevoegde personen vanuit de vertrekhal 
het verkeersplatform betreden. 

2. De luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen volgen de aanwijzingen ten aanzien van 
beveiliging en inspectie van de beveiligingsdienst op.  

3. Luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen volgen de aanwijzingen van de Unit Mana-
ger Security op en zijn verplicht:   

a. Om actief zorg te dragen dat hun werknemers werkzaam op het luchtvaartterrein kennis heb-
ben van de inhoud van deze verordening; 

b. Om er zorg voor te dragen dat de inhoud van deze verordening wordt nageleefd, en;  
c. Om brandstofinstallaties en noodaggregaten die in gebruik zijn voldoende te beveiligen tegen 

misbruik.  
 
Hoofdstuk 3 Bewijs voor reis en identificatie 

Artikel 7 Luchthavenpas 

1. Een luchthavenpas bevat in ieder geval de volgende gegevens van de houder: 
a. De voor- en achternaam; 
b. De naam van de werkgever; 
c. De functie;  
d. De periode van geldigheid van de luchthavenpas, en; 
e. De bevoegdheid die deze persoon heeft tot het betreden van welke bepaalde beveiligde zones 

in de zin van artikel 3, zevende lid, van deze verordening.  
2. Een luchthavenpas is altijd in tijd begrensd en kan ook tijdelijk van aard zijn. 
3. Een luchthavenpas blijft ten alle tijde eigendom van de exploitant van de luchthaven.   
4. De Airport Manager en luchthavenpersoneel hebben te allen tijde wanneer zij in functie zijn op het 

luchthaventerrein een voor eenieder zichtbaar luchthavenpas.   
5. Het is verboden om zonder luchthavenpas of tijdelijke luchthavenpas in de beveiligde zones aan-

wezig te zijn, met uitzondering van passagiers met een geldig reisbiljet.   
6. Het is de houder van een luchthavenpas verboden om zich te bevinden in een beveiligde zone 

waarvoor de luchthavenpas niet geldig is. 



 

 

 

 

 

7. De luchthavenmeester ziet erop toe dat eenieder die aanwezig is in de beveiligde zones op de 
luchthaven in het bezit is van een identificatiebewijs of een geldig actueel reisbiljet.   

8. Personen die niet behoren tot het luchthavenpersoneel, niet zijnde passagiers, maar die wel op ba-
sis van een contract werkzaamheden van tijdelijke aard dienen te verrichten op het luchtvaartter-
rein en daarom toegang dienen te verkrijgen tot een beveiligde zone, worden door de beveiligings-
dienst in het bezit gesteld van een tijdelijk luchthavenpas die begrensd is in tijd voor een korte ter-
mijn. 

9. Iedere houder van een luchthavenpas die zich in een beveiligde zone bevindt, dient te allen tijde, 
op duidelijk zichtbare wijze, een voor die zone geldig door of vanwege de Unit Manager Security 
aan hem afgegeven luchthavenpas te dragen op de wijze als door de Unit Manager Security voor-
geschreven. 

10. De Unit Manager Security toetst bij een aanvraag voorafgaande aan de afgifte van het identificatie-
bewijs in ieder geval:  

a. De noodzakelijkheid van de afgifte van de luchthavenpas;  
b. De identiteit van de aanvrager, en;  
c. Het risico voor gevaarzetting op basis van de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de aan-

vrager en eventuele informatie van welke overheidsinstanties dan ook.   
11. De Airport Manager en de Directeur Transport, zijn ten alle tijde bevoegd om zonder opgave van 

redenen de afgifte van een identificatiebewijs te weigeren of een luchthavenpas in te nemen. 
12. Een luchthavenpas wordt ingenomen indien een houder in een kalenderjaar tweemaal door de Air-

port Manager of de Unit Manager Security schriftelijk gewaarschuwd is wegens niet naleving van 
deze verordening. 

13. Verlies, ontvreemding of beschadiging van het identificatiebewijs wordt onverwijld kenbaar ge-
maakt door de houder aan de Unit Manager Security.  

Artikel 8 Reisbiljet 

1. Daar waar met reisbiljetten wordt gewerkt, staat zorgvuldigheid centraal wat het omgaan met 
deze reisbiljetten betreft. Voorkomen dient te worden dat onbevoegden de reisbiljetten voor we-
derrechtelijke activiteiten in bezit krijgen. Deze zorgvuldigheid houdt onder andere in dat:   

a. reisbiljetten niet onbeheerd worden achtergelaten;  
b. reisbiljetten niet met onjuiste gegevens worden verstrekt; 
c. reisbiljetten niet in onnodig grote aantallen worden verstrekt, en; 
d. de laden en kasten waarin reisbiljetten worden opgeborgen, indien niet in gebruik deugdelijk 

dienen te worden afgesloten.  
2. De gegevens van alle reisdocumenten worden minimaal twee maanden en maximaal drie maanden 
opgeslagen door- of namens de luchthavenmeester.  

Artikel 9 Nadere eisen 

Het bestuurscollege kan nadere eisen stellen aan de afgifte van reisdocumenten, de procedures rond 
de afgifte, het gebruik en het bewaren van deze reisdocumenten.   

 

 

 

Hoofdstuk 4 Personenvervoer 

Artikel 10 Inspectie van personen 
 
1. Alle personen die om welke reden dan ook langs de security filter moeten, worden geïnspecteerd. 

Voor bemanningsleden wordt hier geen uitzondering op gemaakt. 
2. Fouillering van vrouwen vindt plaats door vrouwelijke medewerkers van de beveiligingsdienst. 



 

 

 

 

 

3. Te allen tijde wordt zo veel mogelijk de privacy en de integriteit van de geïnspecteerde gewaar-
borgd.  

 Artikel 11 Inspectie in inspectieruimte 

1. Op verzoek van de passagier of in de gevallen dat de met de inspectie belaste beveiligingsmede-
werker vanwege dringende reden dat noodzakelijk acht, kan een inspectie plaatsvinden in een af-
gezonderde inspectieruimte.  

2. Indien de situatie zoals in het eerste lid zich voordoet, wordt deze inspectie gedaan door twee be-
veiligingsmedewerkers van hetzelfde geslacht als de geïnspecteerde.  

Artikel 12 Weigering inspectie of vermoeden gevaar 
 
Elke persoon die weigert de vereiste inspectieprocedure te ondergaan of die bij inspectie in het bezit 
blijkt te zijn van een wapen of enig ander gevaarlijk object of die bedreigingen uit of anderszins het 
vermoeden wekt een gevaar voor de luchtvaart te zijn, zal de doorgang via de inspectieplaats worden 
geweigerd.  

Artikel 13 Inspectie van handbagage 
 
1. Alle handbagage, toebehorende aan personen die langs een inspectieplaats willen passeren, wor-

den geïnspecteerd.  
2. De inspectie kan geschieden door gebruikmaking van een röntgenstralentoestel of persoonlijk door 

de met de inspectie belaste functionaris. De inspectie van handbagage geschiedt grondig.  
3. Bij weigering van inspectie als bedoeld in het tweede lid wordt geen toestemming gegeven om de 

handbagage mee te dragen langs de inspectieplaats. 

Artikel 14 Vertrouwelijke documenten en voorwerpen  
 
1. Bij overheidsdocumenten met een vertrouwelijk of geheim karakter, worden slechts de container of 

houder die de documenten bevat geïnspecteerd ter overtuiging van de afwezigheid van wapens of 
andere voor de luchtvaart gevaarlijke voorwerpen. 

2. Diplomatieke documenten of voorwerpen zijn van inspectie gevrijwaard indien geldende wet-, re-
gelgeving en verdragen dat bepalen. Indien dit aan de orde is, worden de luchthavenmeester en 
beveiligingsdienst door de drager in ieder geval één dag van tevoren, hiervan in kennis gesteld. In 
alle gevallen waarin niet voldaan is aan het gestelde in dit lid worden de documenten en voorwer-
pen op de voorgeschreven wijze geïnspecteerd.  

Artikel 15 Gewapende opsporingsambtenaren langs inspectieplaats 
 
Nederlandse opsporingsambtenaren, die in de uitoefening van hun functie een vuurwapen bij zich dra-
gen voor dienstaangelegenheden en die voor de uitoefening van hun functie langs de inspectieplaats 
gaan, worden na vertoon van een geldige opsporingslegitimatie en na verificatie van de identiteit door 
werknemers van de beveiligingsdienst toestemming verleend om de inspectieplaats te passeren zonder 
het ondergaan van de inspectie in de zin van artikel 11 van deze verordening. 
 

Hoofdstuk 5 Vrachtvervoer 

Artikel 16 Vrachtafhandeling 
 
Luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen die werkzaam zijn op de luchthaven nemen de 
maatregelen in dit artikel in acht bij het afhandelen van vracht. 
1. Personen die vracht ter verscheping aanbrengen legitimeren zich ten overstaan van de ontvangers. 

De naam van de verscheper wordt, indien de aanbieder in opdracht van anderen handelt, opgege-
ven.  



 

 

 

 

 

2. Bij het aanbieden van pakketten ter verscheping worden de navolgende gegevens genoteerd en 
door de luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen aan de luchthavenmeester overhan-
digd:  
a. de naam, het adres en het kvk-nummer of ander registratienummer van de verscheper; 
b. de naam en het adres van de geadresseerde; 
c. een handtekening van de verscheper of aanbieder, en; 
d. een omschrijving van de inhoud van het pakket. 

3. Wanneer twijfel ontstaat over de veiligheid van aangeboden vracht dat getransporteerd zal wor-
den, wordt deze geweigerd.  

4. Van elke onregelmatigheid bij het afhandelen van vracht worden medewerkers van de beveiligings-
dienst onverwijld op de hoogte gebracht.  

Artikel 17 Huisvesting luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen 

1. Luchtvaartmaatschappijen of afhandelmaatschappijen die gebouwen in gebruik hebben ter afhan-
deling van vracht en die toegang hebben aan de zijde van een beveiligde zone, dienen er zorg voor 
te dragen dat de deuren van deze toegang, wanneer niet in gebruik, deugdelijk worden afgesloten. 
Als deuren omwille van ventilatie geopend dienen te zijn, worden zij voorzien van een ijzeren hek-
werk dat zodanig kan worden afgesloten dat onbevoegden geen toegang kunnen verkrijgen tot een 
beveiligde zone.  

2. Het is verboden voor medewerkers van luchtvaartmaatschappijen of afhandelingsmaatschappijen 
om onbevoegden toegang te verschaffen tot een beveiligde zone via de in het eerste lid bedoelde 
vrachtgebouwen.   

3. Luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen die gehuisvest zijn in gebouwen van waaruit 
toegang kan worden verkregen tot een beveiligde zone dragen er actief zorg voor dat hun werkne-
mers de beveiligingsregels die op deze gebouwen van toepassing zijn, naleven.  

Hoofdstuk 6 Bijzondere bepalingen 

Artikel 18 Verbodsbepaling 

1. Het aannemen van bagage van vertrekkende passagiers wordt uitsluitend door bevoegd en kundig 
personeel gedaan van de luchtvaartmaatschappij of afhandelmaatschappij dat op de hoogte is van 
de regels van de Wet, deze verordening en instructies van de Airport Manager.  

2. De luchtvaartmaatschappijen, afhandelmaatschappijen en hun personeel zien erop toe dat onbe-
voegden geen toegang verkrijgen tot bagage-sorteerruimten die door hun in gebruik zijn. 

3. Vanaf het moment van aannemen van bagage tot het moment van inladen in het luchtvaartuig 
dragen de luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsmaatschappijen er zorg voor dat onbevoegden 
niet bij te vervoeren bagage kunnen komen. 

4. De luchtvaartmaatschappijen en afhandelmaatschappijen en hun personeel zijn verplicht te zorgen 
dat bagagelabels voortdurend onder controle zijn van daartoe bevoegd personeel van de betref-
fende maatschappij. Voorraden bagagelabels dienen zodanig te zijn opgeborgen dat slechts be-
voegd personeel daarbij kan. Aanwezige bagagelabels bij de aanmeldingsbalies, wanneer niet in 
gebruik, moeten buiten zicht en bereik van passagiers en publiek afgesloten worden opgeborgen. 

5. Gebruik en afgeven van bagagelabels geschiedt uitsluitend door daartoe bevoegd personeel en 
slechts in de hoeveelheden welke voor de aangeboden bagage benodigd zijn. 

6. De persoon door wiens toedoen of nalatigheid een onbevoegde een beveiligde zone betreedt of de 
gelegenheid krijgt bagagelabels te bemachtigen begaat een overtreding in de zin van artikel 23, 
eerste lid van deze verordening.  

Artikel 19 Vliegverenigingen en privéluchtvaartuigen 



 

 

 

 

 

1. De in deze verordening gestelde beveiligingsregels zijn tevens van toepassing op alle aanwezige 
privéluchtvaartuigen op het luchthaventerrein en de op het luchthaventerrein gevestigde vliegvere-
nigingen, alsmede op de bemanning, passagiers, werknemers, deelnemers en leden van deze par-
tijen.  

2. De in het eerst lid genoemde partijen dienen op aanwijzing van de Airport Manager zodanige be-
veiligingsmaatregelen te treffen dat onbevoegden geen toegang kunnen verkrijgen tot een bevei-
ligde zone middels de door hen in gebruik zijnde terreinen of gebouwen. 

3. Het gestelde betreffende de identificatie van personen in deze verordening is ook van toepassing 
op de personen van de partijen die in het eerste lid worden genoemd.  

4. Vliegtuigen toebehorende aan de op de luchthaven gevestigde vliegverenigingen worden uitslui-
tend gestationeerd op het daartoe aangewezen parkeerplatform van de vliegvereniging door de 
Airport Manager, wanneer de stationering van langere duur is. 

5. De partijen uit het eerste lid dragen er zorg voor dat de in deze verordening gestelde beveiligings-
eisen en regels worden nageleefd. Indien dit niet gebeurt, kan de Airport Manager deze partijen 
tijdelijk of permanent het gebruik van het luchthaventerrein ontzeggen. 

Artikel 20 Bijzondere veiligheidssituaties 

1. Indien sprake is van een bijzondere veiligheidssituatie op het gebied van de openbare orde, mis-
drijven of de veiligheid van de luchtvaart, worden onverwijld de Airport Manger, de gezaghebber 
en de politie op de hoogte gebracht.  

2. Bij onderzoeken of acties ter beëindiging van de situatie zoals geformuleerd in het eerste lid wer-
ken de diverse diensten, instanties en opsporingsambtenaren nauw met elkaar samen met behoud 
van de eigen verantwoordelijkheid. 

3. Een bijzondere veiligheidssituatie doet zich in ieder geval voor in geval van kaping, een vliegtuig-
ongeval en een grote drugsvangst. 

4. De Airport Manager zorgt ervoor dat draaiboeken op het luchthaventerrein aanwezig zijn voor de 
bijzondere veiligheidssituaties zoals beschreven in het derde lid.  

Artikel 21 Vliegverbod drones  

1. Op een afstand van twee kilometer van de landingsbaan van het vliegveld, zie bijlage 2, geldt voor 
eenieder een vliegverbod voor drones. 

2. Het bestuurscollege kan, na advies van de Airport Manager, een ontheffing afgeven van het verbod 
genoemd in het eerste lid. 

Hoofdstuk 7 Straf en slotbepalingen 

 
Artikel 22 Sancties 
 
1. Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt gestraft met een 

hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.  
2. Onverminderd het gestelde in het eerste lid worden daarnaast, om de overtreding te beëindigen of 

indien herstel van de overtreding mogelijk is, bestuursrechtelijke sancties gebruikt om dit af te 
dwingen.   

3. Het bestuurscollege wijst de Airport Manager aan die belast is met het toezicht op de naleving - en 
de handhaving van hetgeen is gesteld in deze verordening. Tevens kan het bestuurscollege andere 
ambtenaren en personen aanwijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving en de handhaving 
van hetgeen gesteld is in deze verordening.   

 
Artikel 23 Nadere maatregelen 



 

 

 

 

 

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, kan door het bestuurscollege nadere maatrege-
len worden vastgesteld.  

Artikel 24 Intrekking oude regeling 
 
Het Beveiligingsreglement Franklin Delano Roosevelt Vliegveld Sint Eustatius 1993 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 25 Overgangsbepaling 
Aanvragen en procedures die reeds onder de ingetrokken regeling zijn gestart, worden behandeld en 
afgehandeld conform de ingetrokken regeling. Drie maanden na inwerkingtreding van deze verordening 
worden de dan nog lopende aanvragen of procedures onder deze verordening behandeld en afgehandeld. 
Drie maanden na inwerkingtreding van deze verordening is de werkwijze van deze verordening, voor 
zover dat niet bij inwerkingtreding mogelijk is, geïmplementeerd. 
 
Artikel 26 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening luchthavenbeveiliging F.D. Roosevelt Sint 
Eustatius 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 27 Inwerkingtreding 
De verordening treedt in werking op ………. dagen na…….. 
 
 

Sint Eustatius, dd.mm.jjjj 

De plv. regeringscommissaris voor Sint Eustatius       De eilandsraad van Sint Eustatius           

              De wnd griffier 

 

 

 M.U.A Francis                                                                E.Jami                        

 

  



 

 

 

 

 

Bijlage 1; Kaart beveiligingszones luchtvaartterrein 
 
Bijlage 2; Kaart no-flyzone voor drones  



 

 

 

 

 

Toelichting 
 
Deze verordening reguleert de beveiliging van de luchthaven Franklin Delano Roosevelt 
op Sint Eustatius. De verordening reguleert de inrichting en de organisatie van de 
luchthaven, het personenvervoer, het vrachtvervoer en de beveiliging in het algemeen 
op de luchthaven. 

 
In de Luchtvaartwet BES zijn de algemene regels te vinden met betrekking tot de lucht-
vaart. In hoofdstuk IV worden regels gesteld voor luchtverkeer en veiligheid. In artikel 
22 van de Luchtvaartwet BES wordt tevens afdeling 3A van de Luchtvaartwet (NL) van 
toepassing verklaard waarin gedetailleerde verplichtingen zijn opgenomen voor de ex-
ploitant van de luchthaven. Ook zijn relevante bepalingen te vinden in de Regeling Be-
veiliging Burgerluchtvaart BES. Het openbaar lichaam is de exploitant van de luchthaven 
en is daarom verplicht om uitvoering te geven aan deze wet- en regelgeving. Deze ver-
ordening geeft uitvoering aan die wet- en regelgeving.   
 
Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
Dit hoofdstuk bevat enkele algemene bepalingen en algemene regels met betrekking 
tot de luchthaven.   
 
Hoofdstuk 2 Organisatie en inrichting luchthaven 
In dit hoofdstuk worden regels gesteld die te maken hebben met de organisatie en de 
inrichting van de luchthaven in verband met de veiligheid. Zo wordt de luchthaven op-
gedeeld in vier zones die overeenkomen met de zones die de wetgever in artikel 37b 
van de Luchtvaartwet instelt, en die via artikel 22, het tweede lid van de Luchtvaartwet 
BES van toepassing wordt verklaard. Het is belangrijk dat op de luchthaven ook duide-
lijk zichtbaar is waar welke zone begint en ophoudt.  
 
Een kernbegrip in deze verordening is de Airport Manager. De Airport Manager wordt 
aangesteld door het bestuurscollege en is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de verplichtingen die in de wetgeving aan de luchthavenexploitant wor-
den opgelegd en de uitvoering en het toezicht op de verplichtingen voor de luchthaven 
ten aanzien van de organisatie en de inrichting van de luchthaven.  
Hoofdstuk 3 Bewijs voor reis en identificatie  



 

 

 

 

 

Kernbegrippen in dit hoofdstuk zijn reisdocumenten en het identificatiebewijs. Een li-
mitatieve lijst in het eerste lid van artikel 8 bepaalt wat reisdocumenten zijn. Om er 
voor te zorgen dat onbevoegden geen reisdocumenten kunnen verkrijgen zijn er regels 
die dat moeten voorkomen. Hierdoor wordt het risico verkleind dat onbevoegden zich 
wederrechtelijk toegang tot de beveiligde zones verschaffen of andere misdrijven kun-
nen plegen.    
 
De airport pass wordt afgegeven aan personen die op de luchthaven werkzaam zijn en 
voor de uitoefening van hun functie het nodig hebben dat ze zich vrij kunnen bewegen 
door de beveiligde zones van de luchthaven. De airport pass dient zichtbaar voor een-
ieder te zijn zodat het duidelijk is wie bij het luchtvaartpersoneel hoort en waar die-
gene bevoegd toe is.      
 
De gegevens van de reisdocumenten worden door luchtvaartmaatschappijen en afhan-
delmaatschappijen overhandigd aan de Airport Manager. Door of namens de Airport 
Manager worden deze gegevens minimaal twee maanden en maximaal drie maanden 
opgeslagen. De reden hiervoor is een grondslag uit artikel 35 sub b van de Wet be-
scherming persoonsgegevens BES, namelijk het verwerken van persoonsgegevens in 
het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.   
 
Hoofdstuk 4 Personenvervoer  
In dit hoofdstuk worden hoofdzakelijk regels gesteld met betrekking tot inspectie van 
personen, personenvervoer en hun bagage.   
 
Hoofdstuk 5 Vrachtvervoer 
In dit hoofdstuk worden hoofdzakelijk regels gesteld met betrekking tot de inspectie 
van vrachtvervoer. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6 Bijzondere bepalingen 



 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zijn een aantal bijzondere bepalingen ondergebracht. Zo wordt onder 
andere een no-flyzone voor drones rond de luchthaven ingesteld in verband met de ri-
sico’s voor ongelukken die ontstaan door te vliegen in de nabijheid van de luchthaven 
met zo een drone. Ook is er een bepaling in verband met bijzondere veiligheidssitua-
ties.  
 
Hoofdstuk 7 Straf-, slot- en overgangsbepaling 
De verbodsbepalingen uit deze verordening worden bestuursrechtelijk gesanctioneerd. 
Vanwege de ernst van de overtredingen en de gevolgen die overtredingen kunnen heb-
ben is de maximale straf bepaald die de eilandsraad kan verordenen. De termijn in de 
overgangsbepaling is kort gehouden, namelijk drie maanden na vaststelling van de ver-
ordening, omdat de veranderingen slechts organisatorische impact hebben.      
 
 


