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Leeswijzer 
Conform de Regeling Hoofdlijnen Beleid en Beheer Meldkamers stelt LMS jaarlijks een beleids- en 

bestedingsplan op: een jaarplan en een bestedingsplan inclusief meerjarig financieel kader op basis van 

de hoofdlijnen van beleid en beheer. Voor u ligt het beleids- en bestedingsplan Meldkamers 2022.  

 

In dit plan komen eerst de opdracht van LMS, de aanschrijving vanuit het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid (hoofdstuk 1) en de aanvullende vragen vanuit de meldkamers en disciplines (Koninklijke 

Marechaussee, Veiligheidsregio’s/Brandweer, Ambulancezorg en politie) (hoofdstuk 2) aan bod. Deze 

elementen vormen de basis voor de activiteiten van LMS en zo nodig de disciplines in 2022.  

 

De opdracht aan LMS in 2022 kent feitelijk vier sporen die gelijktijdig worden belopen: Het handhaven van 

de continuïteit van de meldkamers, bouwen aan het netwerk van meldkamers aangesloten op één IV/ICT-

architectuur en nazorg van de ‘as-is’ overname en het verder vormen van LMS. 

 

In het SMB zijn beleidskaders afgesproken ten behoeve van het Beleids- en Bestedingsplan 2022. Het 

kader dat hierin is meegegeven is ‘beleidsarm’; continueren van bestaand beleid. Het betreft primair het 

herijken van het beleids- en bestedingsplan 2021, met beperkt ruimte voor nieuwe onderwerpen of thema’s. 

De directieteams van de meldkamers hebben een brief van de voorzitter van het SMB ontvangen waarin 

werd verzocht om hier rekening mee te houden bij het opstellen van hun behoeften.  De directieteams 

hebben hier gehoor aan gegeven. De binnengekomen vragen voor 2022 zijn beoordeeld en geordend door 

een werkgroep vanuit diverse disciplines en geledingen betrokken bij de meldkamers. De uitkomst hiervan 

is gedeeld met het DO en het SMB. De beleidsvragen zijn opgenomen in dit beleids - en bestedingsplan.  

De directieteams hebben een terugkoppeling op hun vragen ontvangen. De conceptversie van het plan 

wordt eveneens gedeeld met de directieteams. Het beleids- en bestedingsplan wordt tot slot besproken in 

het SMB en vastgesteld in het BMB.  

 

Op welke manier LMS in 2022 invulling gaat geven aan de vragen en opdrachten komt aan de orde bij 

hoofdstuk 3 Voorzieningen en hoofdstuk 4 Generieke Expertises.  

 

In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat dit betekent voor de organisatie van LMS en hoe de bouwfase in 2022 

verloopt. 

 

Het laatste hoofdstuk betreft de financiële paragraaf: het bestedingsplan. Hoewel het beleidsplan slechts 

een jaar omvat, is het bestedingsplan meerjarig. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is ervoor gekozen in 

het bestedingsplan rekening te houden met zaken die weliswaar nog niet zijn besloten, maar die wel 

redelijkerwijs tot uitgaven kunnen of zullen leiden.  
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1 Opdracht 
 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt als eerste de meerjarige opdracht van de LMS en het multidisciplinaire 

meldkamerveld uiteengezet, een opdracht die vier sporen kent. Hierna worden de grondslagen voor het 

beleid voor 2022 toegelicht met onder andere de jaaraanschrijving over 2022, de beleidsuitgangspunten 

en de geprioriteerde onderwerpen. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de cyclus van planning en 

verantwoording en de gekozen methode van plan, do, check, act (PDCA). 
 

 

1.2 De opdracht 

De opdracht van de LMS en het multi-meldkamerveld is te komen tot een netwerk van tien operationeel 

geschakelde meldkamers aangesloten op één IV/ICT-infrastructuur, waarop vier disciplines, Koninklijke 

Marechaussee (KMar), de regionale ambulancezorg, de veiligheidsregio’s/brandweer (VR’s/brandweer) en 

de politie hun meldkamerfunctie kunnen uitoefenen en waarbij de meldkamers elkaars taken kunnen 

overnemen. De LMS faciliteert de multidisciplinaire samenwerking van de vier disciplines door o.a. partijen 

samen te brengen en relevante ontwikkelingen te signaleren. De kerntaak van de LMS is het handhaven 

van de continuïteit van de meldkamers, nu en in de toekomst, gezien het vitale karakter van de 

voorzieningen en de daarbij passende beschikbaarheids- en kwaliteitseisen. De continuïteit van de lifeline 

voor burgers en hulverleners staat voorop. 

 

Er wordt toegewerkt naar het sleutelmoment op 1 januari 2023 waarin de Landelijke Meldk amer 

Samenwerking (LMS) in haar volledigheid staat en ingericht is.  Een toekomstbestendige organisatie die 

transparant en vertrouwenwekkend opereert, met een eenduidige werking, een eenduidige besturing en 

met één financiering. 

 

Vier sporen 

Deze omvangrijke opdracht is op te delen in vier sporen: 

1. LMS voert het beheer van de meldkamers. Het handhaven van de continuïteit van de meldkamers, nu 

en in de toekomst; de continuïteit van de lifeline voor burgers en hulverleners staat voorop (kerntaak 

LMS). 

2. Nazorg (inregelen en opruimen) van de ‘as is’ overname beheer van 1 januari 2020. Hiervoor is drie 

jaar tijd uitgetrokken. Gebleken is dat deze tijd hard nodig is. Het inzichtelijk maken en afwikkelen van 

alle contracten en financiële afspraken, het plaatsen van medewerkers en uitwerken processen vragen 

zorgvuldigheid. 

3. Bouwen aan het netwerk van meldkamers aangesloten op één IV/ICT-infrastructuur, waarbij de 

meldkamers elkaars taken kunnen overnemen.  

4. Bouwen van een LMS-organisatie die het geheel kan beheren en die de multidisciplinaire 

samenwerking mogelijk maakt. 

 

Collectieve opgave 

De LMS kan en doet dit niet alleen. Het is een gezamenlijke opdracht, waarin het gehele multidisciplinaire 

meldkamerveld een rol speelt. Dit beleids- en bestedingsplan is met de input en de steun van het veld 

gemaakt, en legt de focus op datgene wat de LMS en het veld moeten gaan doen in 2022, waarbij 

betrokkenheid en participatie randvoorwaardelijk zijn vanwege de hoge mate van wederzijdse 

afhankelijkheid. 
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Scope LMS 

In 2021 heeft het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) een principebesluit genomen ten aanzien van de 

verbreding van de scope van de LMS. Definitieve besluitvorming ten aanzien van de voorwaarden 

waaronder LMS ook zogenaamde ‘niet-spoed’ voorzieningen mag leveren aan de vier hoofdgebruikers van 

de meldkamer en meldkamervoorzieningen aan andere gebruikers dan de vier hoofdgebruikers moet nog 

volgen. Dit is beschreven in paragraaf 2.5 bij Overige Voorzieningen.  

 

Van richten (2020) naar inrichten (2021) en verrichten (2022)  

Tien jaar ná het kabinetsbesluit tot een andere inrichting van het meldkamerveld, is deze in formele zin op 

1 juli 2020 tot stand gebracht met de Wijzigingswet Meldkamers. De Wijzigingswet Meldkamers verlegt  

vanaf 1 januari 2020 de verantwoordelijkheid van het in stand houden van de meldkamers van de 

veiligheidsregio's naar de politie. In de Ministeriële Regeling is de LMS een voor het veld herkenbaar 

organisatieonderdeel van de politie beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weg naar het sleutelmoment op 1 januari 2023 wordt de Bouwfase genoemd. Als we spreken van de 

Bouwfase, refereren we aan de periode tussen de twee sleutelmomenten, het instellen van LMS per 1 

januari 2020 en de formele inrichting per 1 januari 2023; de periode van Integreren & Creëren. Na een 

periode van prepareren is de periode van integreren en creëren (de bouwfase) gestart in 2020. Het jaar 

2020 stond in het teken van Richten. Het jaar 2021 in het teken van Inrichten en het jaar 2022 van 

Verrichten.1  

 

 

1.3 Basis voor het Beleids- en bestedingsplan 2022 

De basis voor het Beleids- en bestedingsplan 2022 bestaat uit de Jaaraanschrijving over 2022 van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de geldende beleidskaders afgesproken in het Strategisch 

Meldkamer Beraad (SMB) en Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB). 

 

Het jaar 2022 wordt een druk en inspannend jaar, met focus op de stabiliteit van de landelijke IV- en ICT-

infrastructuur (Triple A), de aansluiting van een aantal meldkamers op de landelijke IV- en ICT-infrastructuur 

en de uitvoering van plateau 2 van het programma IVC met de vervanging van de radiobediensystemen in 

alle meldkamers (C2000), en voortzetting van de aanbestedingsprocedure NMS. Het jaar 2022 is ook het 

jaar waarin de LMS van bouwfase naar going concern zal gaan. 

 

                                                 
1 Terug te vinden in het Bouwplan LMS. 
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Jaaraanschrijving 2022 

In de jaaraanschrijving voor het Beheerplan en begroting van de politie voor 2021-2025 heeft het ministerie 

van JenV haar wensen voor meldkamers kenbaar gemaakt. Voor de komende planvormingsperiode zijn 

de speerpunten van het ministerie van JenV: 

 

 Een efficiënt en effectief beheer van meldkamers in het kader van de Wijzigingswet meldkamers, 

inclusief de transitie daar naar toe; 

 Het bijdragen aan het werkend en expliciet maken van de te behalen doelen en resultaten in het 

beheer, conform de planning- en control cyclus zoals opgenomen in de ministeriële regeling 

Hoofdlijnen Beleid en Beheer Meldkamers; 

 Het uitvoeren van de aanbevelingen t.a.v. risicomanagement en het monitoren van de continuïteit  

van de meldkamers zoals opgenomen in het Inspectierapport “continuïteit van meldkamers ”; 

 Een transparante werkwijze van de LMS, waarin ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, binnen de 

kaders gesteld door de Wijzigingswet meldkamers.  

 

Beleidskaders 

Gezien de omvangrijke opdracht, de drie sporen die hierin gemaakt zijn (zie 1.2) en de wetenschap dat 1 

januari 2023 er aan komt, is focus op dat wat moet gebeuren belangrijk. In het SMB zijn beleidskaders  

afgesproken ten behoeve van het Beleids- en Bestedingsplan 2022. Het kader dat hierin is meegegeven is 

‘beleidsarm’; continueren van bestaand beleid. Het betreft primair het herijken van het beleids- en 

bestedingsplan 2021, met beperkt ruimte voor nieuwe onderwerpen of thema’s. 

 

Geprioriteerde onderwerpen 

De zeven prioriteiten uit 2021 blijven onverminderd van kracht voor het jaar 2022. Verder wordt ervan 

uitgegaan dat de evaluatie van de werking van de multi-governance is afgerond voor 1 januari 2022. 

Vervolgens moeten in 2022 dan nog bespreking en besluitvorming plaatsvinden over de uitkomsten van 

het onderzoek.  

 

 

De nadere invulling en activiteiten rondom deze prioriteiten komen aan bod in hoofdstuk 3, 4 en 5.  De kern 

is hieronder weergegeven.  

Zeven geprioriteerde onderwerpen LMS: 
 

1. Het realiseren van het netwerk van tien meldkamers aangesloten op één landelijk IV- 
en ICT- netwerk (inclusief de beide landelijke operationele centra van de politie en de 
KMar); het borgen van de continuïteit op de bestaande meldkamerlocaties tot realisatie 

van de aansluiting, de metaplanning is hiervoor de drager;  
2. Het verbeteren van de stabiliteit van het landelijke IV- en ICT-platform; de uitkomsten 
van de onderzoeken van KPMG en EY bieden hiervoor de basis. 

3. Beheer C2000 - en waar mogelijk verbeteren van C2000 (IVC); 
4. Verwerven en implementeren van het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS); 
5. Verbeteren van de informatiepositie van centralisten door verrijking in de 

ondersteunende informatie- en expertsystemen; 
6. Rond cybersecurity zijn richting gevende maatregelen voorbereid en genomen om 
bedreigingen te verminderen; 

7. Organisatieontwikkeling van LMS zelf. 
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De kernprioriteit van het realiseren van het netwerk loopt als een rode draad door alle voorzieningen en 

expertises heen.  

 

Uitwerking prioriteiten 

Deze prioriteiten leiden in 2022 tot de hier onderstaande voorgenomen mijlpalen en processtappen. In de 

4, 8 en 12 maands rapportages zal de daadwerkelijke realisatie van deze mijlpalen en processtappen 

worden verantwoord en waar nodig gekalibreerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat het van belang is 

onderscheid te maken in de verantwoordelijkheden van de gebruikers van de meldkamers en de multi -

governance en de verantwoordelijkheden van LMS.  

 

Voor de resultaten die het meldkamerdomein als geheel betreffen heeft LMS een inspanningsverplicht i ng 

en voor de resultaten die LMS als organisatie betreffen een resultaatsverplichting. Immers het 

meldkamerdomein betreft 54 partijen met eigen verantwoordelijkheden. Een concreet voorbeeld betreft de 

gebruikerscriteria voor de IV en ICT van meldkamers. LMS zal in Q1 2022 een met vertegenwoordigers  

van meldkamers (4 +1 overleg) besproken voorstel opleveren. Daarna volgt de besluitvorming over deze 

criteria in de multi governance op een door de multi governance te bepalen termijn en inhoud.  

 

1. Aansluiten meldkamers 

In het zomer van 2021 heeft het Bestuurlijk Meldkamer Beraad de stabilisatiefase in het kader van het triple 

A Verbeterplan verlengd en daarmee besloten nog geen nieuwe meldkamers aan te sluiten op het landelijke 

meldkamer IV- en ICT-platform. Daarbij is afgesproken dat LMS in november 2021 voor het SMB en BMB 

de gevolgen van dit besluit op de metaplanning inzichtelijk maakt. Een belangrijke factor daarbij is de 

migratie van fase 2 van het vernieuwde C2000 in Q1 2022.  

 

Ondanks deze gegevens treft LMS, in samenwerking met de betrokken directieteams, voorbereidingen 

voor het aansluiten van meldkamers op het platform in 2022. LMS bereidt zich voor op aansluiten van drie 

meldkamers in 2022. Of het er in 2022 daadwerkelijk drie worden, hangt af van enerzijds de besluitvorming 

van het Bestuurlijk Meldkamer Beraad over het einde van de stabilisatiefase en de voorbereidingen van de 

betroffen directieteams op het aansluiten van de meldkamer waar zij gebruik van gaan maken en anderzijds  

binnen LMS het capaciteitsbeslag door het triple A Verbeterplan (wat deels dezelfde capaciteit en expertise 

zijn die nodig zijn voor het aansluiten van meldkamers). 

 

2. Het verbeteren van het landelijke IV- en ICT-platform 

Voor het verbeteren van het IV- en ICT-platform is in de multi-governance het triple A Verbeterplan 1.0 

afgesproken. In de zomer van 2021 is afgesproken dat LMS dit triple A plan gaat verlengen en verbreden.  

Verlengen betreft de stabilisatiefase en omvat het onder andere opleveren van een triple A Verbeterplan 

1.1 gericht op het IV en ICT platform in het najaar 2021. LMS zal in 2022 de maatregelen die hierin zijn 

opgenomen in uitvoering nemen, doorlopend uit wat nog afgesproken wordt in 2021.  

Verbreden betekent uitbreiding van de scope door niet alleen maatregelen voor te bereiden op het 

landelijke IV en ICT platform, maar ook op regionale omgevingen (RSO’s), de applicaties en de 

koppelingen.  

In 2022 zijn er voor het triple A plan de volgende mijlpalen en processtappen aan de orde:  

 LMS zal in Q1 een met vertegenwoordigers van meldkamers (4 +1 overleg) besproken voorstel 

opleveren voor de gebruikerscriteria voor de IV en ICT van meldkamers. Daarna volgt de 

besluitvorming over deze criteria in de multi governance. 

 LMS levert uiterlijk in Q4 een voorstel voor een triple A Verbeterplan 2.0 op, waarin op basis van 

de gebruikerscriteria, een onderzoek hoe te komen tot regionale standaardomgeving en de 

activiteiten uit de Verbeterplannen (1.0 en 1.1) inzichtelijk wordt gemaakt welke verbeteringen de 

komende jaren in de IV en ICT worden gedaan. Medewerking van de gebruikers is daarbij 
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essentieel, zoals rond het harmoniseren en moderniseren van het applicatie portfolio. Hiervoor 

dienen in de multi governance kaders worden afgesproken. 

 Daarnaast zet LMS (met de dienst ICT van de politie) met kracht de maatregelen voort die gericht 

zijn op het verbeteren van de beheerprocessen de kwaliteit van de organisatie.  
 

3. Beheer C2000 

Naar verwachting zal het programma IVC in 2022 de laatste fase van het vernieuwen van IVC realiseren.  

LMS bereidt zich voor om daarna het gehele systeem in beheer te nemen, op basis van afspraken in de 

multi governance hoe om te gaan met de eventuele restpunten uit het programma.  

LMS zal in 2022 de 10 DIPP locaties die afgesproken zijn in 2020 zoveel als mogelijk gerealiseerd hebben.  

Randvoorwaarden hiervoor zijn dat privaat- en publiekrechtelijk toestemming komt voor de specifieke 

locaties. Waar mogelijk worden de disciplines gevraagd om LMS te ondersteunen om deze noodzakelijke 

randvoorwaarden in te vullen.  

In 2022 zal het realiseren van een duurzame fall back voorziening voor C2000, waarvan de start in 2020 

was, worden afgerond. 

De LMS zal in 2022 op verzoek van de strategisch eigenaar van C2000 de BIO als normenkader voor 

informatiebeveiliging gaan implementeren voor het beheer van C2000. Eind 2022 wordt het beheer van 

C2000 door de LMS BIO compliant uitgevoerd.  

 

4. Verwerven en implementeren van het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) 

Het programmaplan NMS is in het voorjaar van 2020 goedgekeurd. Langs die lijn worden de afgesproken 

stappen voortgezet. De te behalen doelen voor NMS in 2022 zijn als volgt:  

 De dialoogfase is afgerond 

 De definitieve scope is vastgesteld 

 De BIT-toets is doorlopen 

 Het definitieve Programma van Eisen is vastgesteld 

 
5. Verbeteren van de informatiepositie van centralisten door verrijking in de ondersteunende 

informatie- en expertsystemen 

Voor de activiteiten en mijlpalen voor dit speerpunt werkt LMS op basis van vragen vanuit gebruikers. Zoals  

beschreven in hoofdstuk 2 is de behoefte bij de disciplines politie en brandweer/veiligheidsregio’s groot om 

hier versterking op te krijgen. De planvorming aan de kant van deze disciplines is  nog in bewerking. LMS 

kan hierop nu nog niet anticiperen, anders dan het handhaven van de gesprekken met de disciplines over 

hun vragen. De verwachting is dat er aanvullende kaders in de multi governance moeten worden 

afgesproken omtrent het faciliteren door LMS van vragen uit het veld.  

 

6. Rond cybersecurity zijn richting gevende maatregelen voorbereid en genomen om 

bedreigingen te verminderen 

Parallel aan de kaders die nog vastgesteld moeten worden is in 2021 begonnen met gezamenlijk 

informatiebeveiligingsbeleid wat in Q1 2022 in besluitvorming wordt gebracht. In 2022 zal dit IB -beleid 

vertaald worden naar planvorming en zal een start met de uitvoering daarvan gemaakt worden, voor het 

deel dat LMS zelf betreft. 

De maatregelen die voortvloeiden uit het cybersecurity onderzoek van Deloitte uit 2019 worden voor de 

prioriteit 1 en 2 maatregelen verder aangepakt in 2022. 

Zoals hiervoor genoemd rond C2000 wil LMS voor haar eigen aandeel in het beheer van C2000 in 2022 

BIO-compliant zijn.  

 

7. Organisatieontwikkeling van LMS zelf 

De LMS is aangewezen als pilot in het kader van Politie in Beweging. In 2021 heeft de LMS binnen die 

experimentele ruimte het bouwplan inclusief het plan voor passend omvormen opgesteld. Vandaaruit komt 

de LMS in 2022 tot een vastgesteld inrichtings- en werkingsplan. Dit is vertaald en via de formele 
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besluitvorming bestendigd in een omvormplan. Het doel is om per 1 januari 2023 een ingerichte organisatie 

te hebben conform de LMS opdracht.  

 

Randvoorwaarde 

De leiding LMS is van mening dat het van groot belang is voor de organisatieontwikkeling, en daarmee 

voor de kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst, om in de fase van het bouwen van de organisatie 

de medewerkers voldoende te betrekken. Dit vraagt capaciteit van de medewerkers en maakt het daarom 

noodzakelijk hier rekening mee te houden bij het formuleren van de ambities voor 2022. Over dit punt 

bestaat overeenstemming met de bijzondere commissie.  

 

 

1.4 Planning en verantwoording 

De LMS wil een betrouwbare, voorspelbare en transparante organisatie zijn. De Planning & Control cyclus 

(P&C-cyclus) heeft daarin een leidende positie en rol. De veranderlijke meldkamerwereld waarin geen 

sprake is van een langdurige, stabiele IST-situatie (‘zo was het’) maar ook niet van een voorspelbare SOLL-

situatie (‘zo wordt het’), zorgt hierin voor een extra uitdaging. Accepteren van deze voortdurende beweging 

is noodzakelijk en de LMS hanteert daarom voor een planning en verantwoording met een voorspelbaar 

ritme, met daarin drie fases (4-, 8- en 12 maanden) en volgens Plan, Do, Check, Act (PDCA). 

 

De cyclus start met de plan-fase, waarin de meerjaren-opdracht, de vraagarticulatie vanuit het veld en de 

eigen ambities van de LMS samenkomen in een breed gedragen Beleids- en Bestedingsplan. Gedurende 

het kalenderjaar wordt teruggekeken - en vindt verantwoording plaats - middels de 4-maandelijke 

rapportages (na resp. 4, 8 en 12 maanden). Deze rapportages starten altijd vanuit de planvorming ( ‘wat 

waren we van plan te doen in deze periode’), gevolgd door de actualiteiten en omstandigheden (‘wat is ons 

overkomen’), de verantwoording op de realisatie (zowel gepland als ongepland), de financiële realisatie en 

ten slotte de kalibratie: de impact van de realisatie op de planvorming voor de navolgende periode (oftewel:  

bijstellen op het plan). Na afloop van ieder jaar wordt tevens een formele jaarverantwoording opgemaakt:  

als het ware de optelsom van de drie 4-maands rapportages.  
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2  Vragen uit het veld 
 

2.1 Inleiding  

In januari 2021 is gestart met het ophalen van de landelijke vraag ten behoeve van het beleidsplan bij de 

strategische partners en de lokale vraag bij de hoofden meldkamer en de directieteams. Hoofdvragen 

hierbij waren: Hoe ontwikkelt de meldkamerfunctie zich landelijk en lokaal in 2022? Wat is nodig vanuit  

LMS in 2022? 

 

 

2.2 Binnengekomen vragen 

De veiligheidsregio’s/brandweer, AZN, politie en alle meldkamergebieden hebben input geleverd voor het 

beleidsplan. De KMar heeft geen nieuwe wensen ten aanzien van het beleid aangegeven. 

 

In de reacties is de volgende dominante lijn te herkennen: 

 Wens tot voortzetten van het afgesproken beleid. 

 Continuïteit in de volle breedte is van belang. Niet alleen aandacht voor het triple A plan, maar ook 

voor continuïteitsplannen en maatregelen om continuïteit te borgen.  

 Wens tot afronden van het ingezette beleid, zoals de afspraken rond gegevensverwerking,  

duidelijkheid over de rol van het hoofd meldkamer, het beheer van Burgernet, de 

bedrijfsarchitectuur/BIATen vaststellen van kaders rond informatiebeveiliging.  

 

Deze reacties passen bij de intentie om een beleidsarm Beleids-en Bestedingsplan 2022 op te stellen.  

 

De binnengekomen vragen zijn door een multi-werkgroep beoordeeld en gebundeld. Deze werkgroep 

bestond uit vertegenwoordigers van: 

 Meldkamer Den Haag  

 Veiligheidsregio’s/brandweer 

 KMAR 

 Politie 

 Ministerie van Justitie en Veiligheid 

 

De binnengekomen beleidsvragen vallen uiteen in vragen met een centraal karakter, discipline-specifieke 

vragen en vragen met betrekking tot decentrale faciliteiten. De binnengekomen vragen zijn beoordeeld aan 

de hand van de opdracht van LMS en bestaande afspraken uit de beleids- en bestedingsplannen 2020 en 

2021 en afspraken die zijn gemaakt in het SMB en BMB in 2020 en 2021. Met het SMB en DO is besproken 

welke vragen LMS in 2022 gaat oppakken. 

 

Er zijn ook veel uitvoeringsvragen zonder beleidscomponent binnengekomen, deze vragen zijn niet 

opgenomen in dit beleidsplan. Dit betekent uiteraard niet dat er geen oog is voor deze vragen, de 

uitvoeringsvragen worden meegenomen door de kwartiermakers bedrijfsvoering in de reguliere afspraken.  

Vragen die betrekking hebben op voortzetting van bestaand beleid zijn eveneens niet opgenomen in dit 

plan. 
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2.3 Meldkamers/lokale vragen 

Er zijn geen specifieke beleidsvragen per meldkamergebied, maar er is wel een aantal vragen gesteld die 

specifiek betrekking hebben op de lokale situatie. Op basis van de vragen zijn de volgende 

gemeenschappelijke lokale thema’s aan te wijzen:  

 

1. Faciliteiten om lokaal te innoveren  

Er is een landelijke innovatie-agenda die rekening houdt met specifieke lokale behoeften. Innovat ie 

komt aan bod bij alle voorzieningen. 

 

2. Faciliteiten op elke meldkamer voor trainen van de centralisten op de eigen meldkamer  

Niet alle meldkamers zitten al op hun beoogde locatie. De gevraagde investering in middelen is te 

groot om in één jaar te realiseren. De noodzakelijke financiële middelen voor de aanschaf van de 

voorzieningen moeten dan ook gespreid worden over meerdere jaren. De impact van deze vraag 

zal nader bekeken worden in hoofdstuk 3 bij de voorziening Huisvesting.  

 

3. Huisvesting die bij de tijd, duurzaam en geschikt voor 24/7-gebruik is. 

Huisvesting vraagt grote investeringen en een meerjarige vooruitblik, het moderniseren en 

verduurzamen van de huisvesting vraagt tijd. Deze vraag zal nader uitgewerkt worden bij de 

voorziening Huisvesting in hoofdstuk 3. 

 

4. Behoefte aan lokale bedrijfsvoering, duidelijkheid over rol kwartiermaker bedrijfsvoering  

Dit is een bekende behoefte waarvoor aandacht is in het bouwplan LMS. Dit onderwerp komt terug 

in Hoofdstuk 4 bij Locatie-expertise.  

 

 

2.4 Disciplines 

Naast vragen met betrekking tot decentrale veranderingen zijn er ook vragen binnen gekomen van de 

disciplines, sommige discipline-overstijgend, sommige specifiek voor één van de disciplines.  

 

1. Ondersteunen intelligence, informatie gestuurd werken 

De veiligheidsregio’s en politie hebben versterking van informatie gestuurd werken als 

speerpunt. Hieronder wordt (onder andere) verstaan: 
 Actuele informatie op werkplekken. Ondersteunen van disciplines en meldkamers op real time 

informatie t.b.v. centralisten en CaCo (veiligheidsregio’s) 
 Meer/actueler/real-time informatie delen tussen VIC’s/MIC’s en meldkamerfuncties VR en vice 

versa mogelijk maken. 
 ‘Gelijk beeld meldkamerfunctie brandweer en veld’ (m.n. GEO) mogelijk maken, met meer opties 

voor informatiedeling tussen meldkamer en veld, toevoegen en duiden van GEO-informatie en 

het ook op de meldkamer eenduidig beschikbaar hebben van werkinstructies, planvorming etc.  
 Ontsluiten van ‘beeldinformatie’ (drone, camera, video etc.) mogelijk maken. 

 

De disciplines maken in 2021 plannen hiervoor. Van LMS wordt door de disciplines voor 2022 

ondersteuning gevraagd. LMS kan hierop nog niet anticiperen. LMS herkent de behoefte en 

onderschrijft het belang van de verdere ontwikkeling van informatie gestuurd werken. Nadere 

uitwerking van de functionele vraag en operationele lijn zijn echter noodzakelijk om de impact 

te kunnen beoordelen en de vraag op te kunnen nemen in het beleidsplan, zeker daar waar het 

gaat om het koppelen van nieuwe systemen aan de meldkamervoorzieningen of het toevoegen 

van services aan het door LMS beheerde domein. Via de gebruikelijke route van de P&C-cyclus 

en de kalibratie van het beleidsplan moet bekeken moet worden welke ruimte er in 2022 is voor 

dit onderwerp.  
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Ontwikkeling van de meldkamer architectuur (BIAT) in 2021 is een randvoorwaarde. Dit komt 

nader aan de orde in hoofdstuk 3 generieke expertise – Architectuur. Deze ontwikkeling vraagt  

ook aandacht voor de architectuur van alle partijen in de keten. Alhoewel de disciplines primair 

verantwoordelijk zijn voor de architectuur van hun eigen deel van de keten dient ook gezamenlijk  

gekeken te worden naar de keten als geheel. In het SMB is uitgesproken dat lokale initiatieven 

met betrekking tot informatie gestuurd werken (zoals LIVE COMMAND, IGIB, Field lab Zuid 6) 

moeten wachten op ondersteuning van LMS totdat de landelijke lijn van de discipline helder is. 

Ruimte voor verdere ontwikkeling van reeds bestaande lokale initiatieven wordt dus bepaald 

door hoeverre deze initiatieven passen bij de landelijke lijn. 

 

De politie heeft een gelijksoortige wens op informatie gestuurd werken, en hecht bijzonder 

belang aan beeldregie. De politie vraagt de LMS daarbij ook rekening te houden met het 

gegeven dat de politie met een netwerk van 11 operationele centra werkt (10 regionaal, 1 

landelijk). 

 
2. Voorziening op 112 om opstopping te herkennen en automatisch te routeren.  

Deze vraag wordt bezien in het licht van de roadmap 112. De vraag kent een technische 

component die door LMS opgepakt kan worden en een beleidsmatige vraag die thuishoort bij 

de disciplines en zo nodig bekrachtigd kan worden in het SMB. Het routeringsvraagstuk, ‘naar 

wie mag welk telefoontje doorverbonden worden?’ vraagt om afspraken binnen de discipline en 

tussen de disciplines. Een enkel technische benadering van deze vraag levert niet de optimale 

oplossing.  

 

3. Doorontwikkelen opleidings- en trainingsfaciliteiten. 

Vanuit de politie en de veiligheidsregio’s/brandweer bestaat de behoefte aan (multidisciplinaire) 

centrale opleidingsfaciliteiten. De politie alleen al heeft de wens om opleidingsmeldkamers te 

realiseren met een capaciteit van 3 x 12 = 36 tafels.  

Deze huisvestingsvraag betekent grote investeringen en daarom een meerjarige vooruitblik .  

Deze vraag zal nader uitgewerkt worden bij de voorziening Huisvesting in hoofdstuk 3.  

 

4. Vanuit de discipline ambulancezorg is gevraagd om voortzetting van de ondersteuning 

op regionale zorgcoördinatie.  

De meeste pilots ZCC lopen door in 2022. Conform de afspraak in het SMB biedt LMS tijdelijke 

ondersteuning ten behoeve van de pilots. Na evaluatie door het veld, zal in het SMB en BMB 

bekeken moeten worden of en op welke wijze LMS hiervoor ondersteuning kan (blijven) leveren.  
 

5. Regionaal beheer inzet. Aparte modules/toepassingen stabiel gekoppeld aan GMS. 

Modules voor inzetbehoefte en inzetselectie buiten LMS-meldkamerdomein.  

Kaders en criteria voor GMS worden bepaald. Er moet nog worden bezien of dit realiseerbaar 

in het licht van de komst van NMS. Er zal nadere afstemming worden gezocht met de 

veiligheidsregio’s/brandweer. Deze vraag komt terug in hoofdstuk 3 voorziening M. 

 

6. OTO (Oefenen, trainen, ontwikkelen) 

Naar aanleiding van de table top T+2 Covid-19 is in het SMB het verzoek gedaan aan LMS om 

in het kader continue ontwikkeling ook voor andere onderwerpen oefeningen te organiseren. 

 

 

2.5 Overige vragen 

In 2021 is in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad een principebesluit genomen over verbreding van de scope 

van LMS binnen bepaalde kaders. Dit heeft betrekking op de kaders die in de multi governance worden 

toegepast om te bepalen of, en onder welke condities, LMS meldkamervoorzieningen kan leveren voor 

andere toepassingen dan meldkamers en voor andere gebruikers. Over dit onderwerp dient nog formele 
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definitieve besluitvorming plaats te vinden. In 2022 worden de kaders verkend op basis van onder andere 

de volgende onderwerpen.  

 

Zorgcoördinatiecentra (ZCC) 

Conform afspraak met het BMB levert LMS in 2020 en 2021 meldkamervoorzieningen op niet-meldkamers 

in het kader van de pilots zorgcoördinatie. In 2022 vindt een evaluatie van de pilots plaats. Dit leidt tot 

keuzes die gemaakt moeten worden in het BMB over de vraag of er een structurele faciliterende rol voor 

LMS moet komen en zo ja, welke kaders en afspraken daarvoor gaan gelden.  

 

Landelijke meldkamer douane 

In 2020 zijn tijdelijke voorzieningen voor de landelijke meldkamer douane gerealiseerd in de meldkamer 

Rotterdam. Besluitvorming hierover wordt in de tweede helft van 2021 verwacht. Dit kan leiden tot realisatie 

van permanente voorzieningen voor de landelijke meldkamer douane in 2022. 

 

Voorziening voor opschaling 

Voorzieningen voor opschaling (zoals AV-middelen) behoren niet bij de opdracht van LMS. In 2021 worden 

naar verwachting in het kader van afronden van overdracht beheer afspraken gemaakt met de politie en 

de veiligheidsregio’s. De financiële consequenties hiervan zijn terug te vinden in het bestedingsplan. 
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3 Voorzieningen 

 
3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt per voorziening aangegeven wat de te bereiken doelen voor deze voorzieningen zijn, 

en waar mogelijk de concrete aanpak om deze doelen te bereiken. Daarbij worden zoveel als mogelijk  de 

drie ontwikkellijnen uit de twee beleidsplannen uit 2019 en 2020 gehanteerd:  

 

Continuïteit:  Activiteiten die bijdragen om de voorzieningen 24/7 te laten functioneren.  

Bij de tijd:  Het actualiseren en verbeteren van de bestaande voorzieningen om deze 24/7 te laten 

functioneren. 

Nieuwe tijd:  Activiteiten die leiden tot nieuwe voorzieningen en zorgen voor grote veranderingen in  

  de organisatie en/of functionaliteiten. 

 

 

De inzet van LMS in het leveren van de voorzieningen is van ‘A tot Z’. Hiermee wordt bedoeld: goed 

weten en begrijpen welk gebruik de gebruikers maken van de voorzieningen en welke ontwikkelingen 

hierin zijn (A) tot en met het goed weten en begrijpen hoe de leveranciers tot hun levering komen en 

welke veranderingen daarin aan de orde kunnen zijn (Z).  
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3.2 Voorziening spoedvraag 

 

Continuïteit  

112 aanname, techniek en proces 

De 112-centrale voert de taak aanname 112 in 2022 uit conform afspraken (90% binnen 10 seconden 

aannemen). In 2022 (of eerder) werkt de 112-centrale 24/7 op 2 locaties. 

 

In 2022 wordt de aanbesteding telefonie (waaronder ook het 112-platform) voorbereid, waarbij rekening 

wordt gehouden met de aanbesteding van NMS en meldkamertelefonie. DO 112 blijft tot in 2025 in gebruik.   

 

Inspectie-onderzoek KPN-storing 

Uit de inspectierapporten ten aanzien van de KPN-storing van 24 juni 2019 die in 2020 zijn gepubliceerd,  

komen activiteiten voort gericht op de robuustheid van de 112 keten. Een activiteit is de robuuste aanname,  

het op meerdere plekken organiseren van aanname van 112-oproepen. Dit is getest in 2021 en wordt  

geïmplementeerd in 2022. Ook de tweede aanname locatie, te realiseren in 2022, vormt onderdeel van 

deze maatregelen. Tot slot zal er in 2022 een landelijke table top oefening worden gehouden met verstoring 

in de 112 keten als scenario (naar analogie van de Covid-19 table top oefening in maart 2021).  

 

Bij de tijd 

112 techniek en proces 

De activiteiten vanuit de Roadmap 112 worden doorgezet. De focus daarin is, naast verbetering van 

continuïteit zoals hiervoor beschreven, verbetering in de keten en de ontwikkeling van meerdere manieren 

om 1-1-2 te bereiken (omni-channel). Een voorbeeld hiervan is de 112app, waarvan het streven is om die 

in 2021 te lanceren en in 2022 door te ontwikkelen.  

 

TNO-onderzoek openbare netwerk 

In 2020 heeft TNO een onderzoek afgerond naar mogelijke verbeteringen in het  openbare netwerk, die 

moeten leiden tot een robuustere bereikbaarheid van 112. Op basis hiervan zullen de ministeries van EZK 

en JenV besluiten welke verbeteringen zij wensen in de 112-keten. Onderwerp van gesprek daarbij is of 

meerdere providers gaan aansluiten op de 112-voordeur (voorstel TNO). Dit kan tot aanpassingen op de 

voorziening spoed vraag leiden in 2022. 

Wat is het? 
De voorziening Spoedvraag betreft alle voorzieningen die zich richten op een 

spoedvraag van buiten de meldkamer die vraagt om activering, meestal van een 
hulpdienst. Hierin zijn begrepen: 
- De 112 keten, bestaande uit de 112 aanname, de 112 techniek en het 112 proces;  

- Automatisch melden, zoals E-call, meldingen via Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) 
en Openbare Meldsysteem (OMS); 
- Nieuwe vormen van melden (zoals nieuwe sensoren). 

 
Doelstelling  
Het beleid op de voorziening spoedvraag kent een lange lijn en is gericht op het vergroten 

van het multi-channel benaderen van de hulpdiensten. Dit betekent met meer informatie,  
meer kanalen en meer snelheid een beter beeld krijgen van de actuele 
veiligheidsproblematiek. De roadmap 112 vormt een belangrijk mechanisme hiervoor.  
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Daarnaast is in 2020 besloten om een extra alternatieve route te maken voor 112, als 112 voor burgers  

niet bereikbaar is. De verwachting is dat de uitvoering hiervan in 2022 doorloopt.  

 

Automatisch melden 

In samenwerking met de disciplines worden de activiteiten voortgezet om slimmere en efficiëntere 

manieren van automatisch melden mogelijk te maken. Voorbeelden zijn het afronden van het ontslu iten 

van Openbare Meldsystemen via IP, het verdiepen van de afspraken met de Particuliere Alarmcentrales  

en het uitbouwen van de afspraken rond E-call.  

 

Nieuwe tijd 

Een onderzoek van TNO naar mogelijke verbeteringen in de 112-keten (uitgevoerd in 2020) bevestigt de 

roadmap 112, maar laat ook zien dat er winst te behalen is op het gebied van informatie. Dus niet alleen 

informatie toevoegen aan meldingen, maar beter kijken naar de mogelijkheden van het combineren van 

beschikbare informatie, wat bijdraagt aan een actueel beeld van de situatie of maakt dat een burger sneller 

de juiste hulp krijgt. Dit is ook beeldend uitgewerkt in een visie op melden.  

 

 

 
 

Concreet betekent dit voor 2022: 

 Een onderdeel waar meer aandacht naar toe zal gaan, is het aansluiten van apparaten die melden 

(meld-dingen) en Third Party Services. Er moet nagedacht worden over hoe derden (apparaten die 

melden en Third Party Services) kunnen aansluiten op de 112-keten, aan welke voorwaarden ze 

moeten voldoen en wat we kunnen en willen met informatie. Als daarover een goed beeld is bij alle 

partijen, wordt het aansluiten steeds makkelijker.  
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 Er zal geëxperimenteerd worden met het combineren van beschikbare informatie (niet alleen 

informatie bij de melding voegen), om te kijken of het 112-proces hierdoor verbeterd of versneld 

kan worden. Hiervoor wordt een plan opgesteld.  

 

 

3.3 Voorziening spoedrespons 

 

 
 

 

Continuïteit 

Missie kritisch communicatiesysteem en P2000 

In 2022 zullen naar verwachting alle radiobediensystemen op de meldkamers zijn aangepast voor het 

nieuwe C2000. Het zo goed mogelijk handhaven en waar mogelijk verbeteren van de werking van C2000,  

zodanig dat alle disciplines er goed mee kunnen werken is de opgave voor 2021 en 2022. Een goede en 

intensieve afstemming tussen de verantwoordelijken voor het afronden van de vernieuwing van C2000 en 

LMS is daarbij essentieel.  

In 2020 en 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het verbeteren van de dekking van C2000 door 

het oplossen van dekkingsissues (zogenoemde DIPP-lijst, dekkingsissues prioritering procedure). De 

realisatie hiervan loopt door in 2022. Inzet is om het oplossen van de dekkingsissues te versnellen omdat 

goede dekking essentieel is voor zowel burgers als ook als lifeline voor de operationele co llega’s. 

 

Het realiseren van een duurzame fall back voorziening voor C2000 waarvoor de eerste stappen in 2020 

zijn gezet, zal afgerond worden in 2022. Dit alles heeft tot doel dat missie kritische communicatie voor alle 

hulpdiensten en gelieerden mogelijk blijft, ook in het geval dat C2000 even niet beschikbaar is.  

 

Incident- en notificatiesystemen, koppelingen met vervolgactiveringssystemen en met het WAS  

De LMS blijft in 2022 inspanningen verrichten op het borgen van de continuïteit en daarmee de 

functionaliteit van:  

Wat is het? 

De voorziening Spoedrespons betreft alle voorzieningen die zich richten op het activeren 
van de spoedrespons van hulpdiensten, het bijbehorende missie kritische 

communicatiesysteem en de mogelijke alertering van de maatschappij. Hierin zijn 
begrepen: 
- Missie kritisch communicatiesysteem (C2000 en P2000) incl. fallbackvoorziening);  

- Incident- en notificatiesystemen (zoals INS); 
- Koppelingen met vervolg activeringssystemen (zoals LCMS);  
- Landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen (zoals Burgernet, NL Alert, met het WAS; 

Waarschuwings- en Alarmerings Systeem). 
 
Doelstelling 

Het beleid voor deze voorziening is erop gericht de hulpverlener zo snel, actueel en veilig 
mogelijk de juiste respons te bieden voor het actuele veiligheidsprobleem (acute 
hulpvraag). Doelstellingen in 2022 zijn: het op niveau brengen van het beheerproces 

voor IVC, ondersteunen IVC in het verbeteren van de werking van het systeem afronden 
van de DIPP-lijst, realiseren van een duurzame fallback voor C2000. Het beheer C2000 
en waar mogelijk verbeteren van C2000 samen met IVC is een prioriteit LMS (zie 1.4, 
prioriteit nummer 3). 

Prioriteit 3 komt hier aan bod (1.3): 

Beheer C2000 - en waar mogelijk verbeteren van C2000 (IVC) 
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 de bestaande incident- en notificatie systemen voor de hulpdiensten, indien in beheer bij LMS;  

 de koppelingen met vervolgactiveringssystemen, onder andere naar de opschaling;  

 de koppelingen met het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem). 

 

Waar nodig zullen de incident- en notificatiesystemen bij de tijd worden gebracht. Een voorbeeld is het INS 

systeem voor onder andere de veiligheidsregio’s. De laatste stappen in de implementatie lopen door tot 

begin 2022. 

 

Bij de tijd 

De vervolgactiveringssystemen zullen bij de tijd gebracht worden, in overleg met de disciplines en de 

meldkamer. Daarbij zijn verder bepalend de looptijd van de contracten, de levensduur van betreffende 

systemen en de ontwikkelingen rond NMS. Bij het vernieuwen van het LCMS (Landelijk Crisis Management 

Systeem) van de veiligheidsregio's zal de aanpassing die dit van LMS vraagt worden meegenomen. 

 

Landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen 

In 2021 en 2022 zal, in samenwerking met de disciplines en de meldkamers, gewerkt worden aan de 

samenhang in de alerteringsfamilie, zowel qua processen en communicatie met burgers als qua techniek 

en contractmanagement.  

 

Nieuwe tijd 

Missie kritische communicatiesystemen 

De mogelijkheden die mobiel breedband gaat bieden voor missie kritische communicatie, vragen om een 

operationeel concept vanuit de disciplines, ieder voor zich en gezamenlijk. Het voortouw hiertoe ligt bij het 

Ministerie van JenV. Naar verwachting start na besluitvorming over de verkenning in 2021 een projec t t.b.v. 

de aanbesteding van een dergelijke missie kritische voorziening voor de disciplines, ter vervanging van het 

vernieuwde C2000.  

 

Nadrukkelijk dient hierbij ook gekeken te worden naar de financiering van het verkrijgen van de voorziening 

voor missie kritische communicatie (en de bijbehorende infrastructuur op basis van mobiel breedband), het 

configureren ervan op de discipline specifieke situatie en het trainen van de gebruikers.  De verwachting is 

dat de kosten hiervan niet vanuit het huidige budget bekostigd kunnen worden, aanvullende financiering is 

noodzakelijk.  
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3.4 Voorziening M 

 

  
 

  

Continuïteit  

GMS 

De functionaliteiten voor GMS zullen opgenomen worden in het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS). 

Voor GMS is in 2020 een overbruggingstraject ontworpen, bedoeld om GMS operationeel en technisch 

voldoende werkbaar te houden om de verwachte aanbesteding- en implementatietijd voor een Nationaal 

Meldkamer Systeem te overbruggen met zo min mogelijk impact voor de gebruikers.  

  

Dit traject kent drie stappen, die in 2020 zijn begonnen en doorlopen tot in 2022 en daarna:  

1. Verbeteren prestatie GMS op de landelijke IV- en ICT meldkamer infrastructuur;  

2. Technisch life cycle management; verbetering robuustheid van de koppel laag rondom GMS 

(broker / web services) en daarmee samenhangende technische verbetering binnen GMS. En de 

optie om technisch één centrale database in gebruik te nemen, dit wordt nog verkend en gewogen.   

3. Standaardiseren van GMS; verbeteren efficiëntie en effectiviteit gegevensbeheer door stappen te 

nemen op het gebied van gecentraliseerde en gestandaardiseerde (data-) architectuur, 

gegevensverzamelingen en functionaliteit, één GM. 

  

Bij de weging van inspanningen m.b.t. GMS zal steeds ook de invalshoek t.a.v. de NMS implementatie 

worden meegenomen. Voor de sturing op wijzigingen in GMS worden in de multi governance in 2021 

kaders en criteria afgesproken die bijdragen aan een juiste prioriteitsstelling. Deze kaders worden gevolgd 

bij de inspanningen m.b.t. GMS in 2022.  

 

 

 

Wat is het? 
De voorziening M betreft de verbindende multidisciplinaire meldkamervoorziening die de 

spoedvraag, verrijkt met de informatie uit de ondersteunende systemen, koppelt met de 
spoedrespons, en de bijbehorende koppelingen en koppelvlakken. De voorziening M is 
het instrument voor de centralist om te bepalen wat de veiligheidssituatie is en wat nodig 

is aan respons. Het is in die zin te vergelijken met de stuurhut op een schip die de kapitein 
in staat stelt te bepalen wat de koers moet zijn. In de voorziening M zijn begrepen:  
- GMS; 

- NMS; 
- Decision Support Systemen (door o.a. gebruik te maken van Kunstmatige Intelligentie).  
 

Doelstelling 
Het beleid op deze voorziening is erop gericht dat de centralist zo goed mogelijk de 
koppeling kan leggen tussen wat de hulpvraag van de burger, de respons van de 

hulpverlener en de actuele veiligheidssituatie. Daartoe benut zij of hij alle 
ondersteunende en expertvoorzieningen. Het conform plan realiseren van NMS is een 
prioriteit LMS (zie 1.4, prioriteit nummer 4). 

Prioriteit 4 komt hier aan bod (1.3): 

Verwerven en implementeren van het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) 
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Bij de tijd  

NMS  

Op basis van de resultaten van de in 2019 afgeronde marktverkenning is de verwerving voor een  

Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) gestart. De scope is vastgesteld in het Bestuurlijk Meldkamer 

Beraad, waarbij de afgesproken kaders (Transitieakkoord, Heroriëntatie Vorming LMO, de Wijzigingswet 

meldkamers en bijbehorende regelgeving) meegewogen zijn.  

Het programmaplan NMS is in het voorjaar van 2020 goedgekeurd. Langs die lijn worden de afgesproken 

stappen voortgezet. De te behalen doelen voor NMS in 2022 zijn als volgt:  

 De dialoogfase is afgerond 

 De definitieve scope is vastgesteld 

 De BIT-toets is doorlopen 

 Het definitieve Programma van Eisen is vastgesteld 

 

Nieuwe tijd  

Decision support systemen met AI  

De beoordeling van de spoedvraag aangevuld met informatie over de actuele veiligheidssituatie en de 

ervaringen uit het verleden, resulterend in een passende spoedrespons gebeurt nu door menselijk 

handelen. De centralist maakt daarin haar eigen afwegingen, gebaseerd op opleiding, training, ervaring en 

de beschikbare en toegankelijke\ informatie uit de ondersteunende informatie- en expertsystemen. Het 

benutten van artificial intelligence (AI of kunstmatige intelligentie) in een decision support systeem, waarbij 

patronen uit het verleden, informatie uit diverse bronnen en kennis over wie de beste hulp op de juiste plek 

kan bieden versnelt en verrijkt de koppeling tussen spoedvragen en spoedrespons en leidt een nog meer 

afgewogen en gevalideerde respons voor het actuele veiligheidsprobleem. Via het experiment  

Aanbevelingensysteem is hiermee in 2020 prille ervaring opgedaan. Voor 2021 en 2022 is beoogd deze 

innovatie meer fundamenteel te onderzoeken, gecontroleerd in samenhang met de meldkamers en de 

disciplines. Voor het na afloop van het onderzoek daadwerkelijk ontwikkelen en invoeren van een decision 

support systeem is aanvullende financiering noodzakelijk, buiten de toegekende middelen voor het beheer 

van de voorziening meldkamer. Afhankelijk van het tempo van ontwikkeling kan dit in 2022 aan de orde 

zijn. 
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3.5 Voorziening ondersteunende informatie- en expertsystemen 

 

 

 

 

Continuïteit 

Koppelingen met generieke basisvoorzieningen 

Het handhaven van de continuïteit van deze koppelingen is van belang voor de goede werking van de 

meldkamers. Life cycle management wordt daarbij toegepast. Waar mogelijk en effectief, zal in overleg met 

de gebruikers bezien worden of locatie specifieke koppelingen met generieke basisvoorzieningen omgezet 

kunnen worden naar landelijke koppelingen.  

 

(Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen (zoals NTS, BVI, basisvoorziening 

objecten, kaartmateriaal, ProQ&A) en voorzieningen voor business intelligence 

Voor de gebruikers is van groot belang dat deze discipline specifieke informatie- en kennissystemen en de 

business intelligence voorzieningen functioneel beschikbaar blijven. Deels betreft dit koppelingen, maar 

ook systemen die nu in beheer bij LMS zijn. Veel van deze systemen zijn lokaal geënt en meldkamer 

specifiek.  

 

De LMS wil samen met de gebruikers bezien of, waar en in welk tempo het mogelijk is standaardisatie in 

de koppelingen met deze disciplinesystemen aan te brengen zonder verlies van functionaliteit en met een 

betere garantie op continuïteit. Deze meer op harmonie en standaardisatie gebaseerde inzet is van belang 

voor het vergroten van de mogelijkheden dat meldkamers elkaars taken over kunnen nemen en is relevant  

vanwege de beheerbaarheid en veiligheid (cybersecurity) van de betreffende systemen. Om dit te bereiken 

is landelijke regie vanuit de disciplines essentieel. Hiervoor is een werkplan harmonisatie in voorbereidi ng.   

   

Wat is het? 
De voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen betreft alle 

voorzieningen die de koppeling tussen spoedvraag en –respons verrijken en 
completeren. Hierin zijn begrepen: 
- De koppelingen met generieke basisvoorzieningen (zoals GBA, RDW); 

- (Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen (zoals NTS, 
ProQ&A, BVI, basisvoorziening objecten, GEO/Gis, kernregistraties);  
- Voorzieningen voor business intelligence; 

- Koppelingen met open source bronnen (zoals het weerbeeld, trein- en 
vliegbewegingen); 
- Actueel Operationeel beeld (bijv. voor beeldregie) 

 
Doelstelling 
Het beleid is er voor deze voorziening op gericht de informatiepositie van de centralist 

zo goed mogelijk te verbeteren. De kernvraag is daarbij: hoe zorgen wij dat wij de 
informatie voor centralisten verrijken, mono- en multidisciplinair, om te komen tot de 
juiste inzet? Het versterken van de veiligheidsrespons en het beter maken van de keten 

is beoogd. Op basis van de met het meldkamerveld gemaakte Roadmap voor de 
voorziening ondersteunende informatie- en expertsystemen wordt gewerkt aan het 
verbeteren van de informatiepositie van centralisten. Het verbeteren van de informatie 
positie van centralisten is een prioriteit voor LMS (zie 1.4, prioriteit nummer 5). 

Prioriteit 5 komt hier aan bod (1.3): 

Verbeteren van de informatiepositie van centralisten door verrijking 

in de ondersteunende informatie- en expertsystemen 
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Koppelingen met open source bronnen 

Het handhaven van de continuïteit van de koppelingen in de open source bronnen is noodzakelijk. 

Momenteel beschikt de centralist over bronmateriaal (zoals o.a. Open Street Maps, GBKN, TOP10NL, 

Politie-Luchtfoto) met aanvullend veelal de posities van brandkranen, WAS-palen, DBK en real-time 

posities van OOV voertuigen.  

 

Bij de tijd 

(Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen (zoals NTS, ProQ&A, BVI, 

basisvoorziening objecten, kaartmateriaal, Geo/GIS)  

Bij die informatie- en kennissystemen waarvan de contracten aflopen dan wel het einde van de technische 

levensduur in zicht is, zal in overleg met de gebruikers gewerkt worden aan een nieuwe aanbesteding om 

het betreffende systeem up to date te brengen. Daarbij is de basisafspraak dat bij aflopen van contracten 

zoveel mogelijk wordt geharmoniseerd. Verder zal rekening gehouden worden met de verhouding tussen 

de duur van contracten (gebruikelijk is 3 jaar, met twee keer een jaar verlenging) en de ontwikkeling van 

NMS, zowel qua scope en aanbesteding. Met de disciplines wordt verkend of het wenselijk is om te komen 

tot een GEO-platform. 

 

Koppeling met open source bronnen 

Indien nieuwe open source bronnen beschikbaar zijn, zal met de gebruikers bezien worden of en in welk 

tempo deze ontsloten kunnen worden.  

 

Naar aanleiding van een vraag uit 2019 van de meldkamer Noord-Nederland wordt op initiatief van de 

veiligheidsregio’s gewerkt aan ontsluiting van specifieke data (onder andere van de Kustwacht en de 

Waterschappen). Dit wordt landelijk uitgebouwd, met doorloop in 2022.  

 

Ondersteunen informatie gestuurd werken 

De disciplines politie en veiligheidsregio bereiden in 2021 plannen voor om te komen voor meer informatie 

gestuurd werken (ondersteunen intelligence). Na gereed komen van deze plannen zal LMS in 2022 bezien 

wat mogelijk en haalbaar is in het leveren van voorzieningen hiervoor. De verwachting is dat pilots in 2022 

mogelijk zijn om te bepalen wat structureel nodig is.  

 

Nieuwe tijd 

Actueel Operationeel beeld (zoals de voorziening beeldregie) 

Op verzoek van het meldkamerveld, met afstemming in het disciplineoverleg, werkt de meldkamer 

Rotterdam een business case uit voor beeldregie. Dit betreft de ontsluiting en het gebruik van beelden bij 

een groot evenement, met als doel het (geautomatiseerd) zicht krijgen op de context rond incidenten.  

Daarnaast wordt in andere meldkamers (o.a. Noord-Nederland) geëxperimenteerd met beeldregie. De 

verwachting is dat op basis van deze pilots in 2022 keuzes worden gemaakt over het vervolg.  

 

Het kunnen beschikken over een veel uitgebreider palet van extra bronnen (zoals beeld, geluid, tekst, 

sensoren, real-time data, kaartlagen en 3D visualisatie) biedt de centralist de mogelijkheid veel effectiever 

te acteren na een hulpvraag en onverwachte aanvullende narigheid te voorkomen.  
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3.6 IV- en ICT infrastructuur  

 

 
 

 

Continuïteit 

Stabiliteit IV- en ICT- infrastructuur 

Het triple A Verbeterplan voor de landelijke meldkamer IV en ICT infrastructuur is opgesteld met als doel 

maatregelen te treffen die de stabiliteit van het infrastructuur verhogen. Het kent drie parallel lopende fasen: 

stabilisatiefase, optimalisatiefase en de moderniseringsfase. 

 

Terugkijkend op het triple A Verbeterplan (het triple A Verbeterplan 1.0) valt op dat dit in zijn uitwerking 

vooral focus op technische maatregelen had (zoals het separaat meldkamerportaal en de redundante 

lijnen) en primair een zaak van de dienst ICT en LMS leek te zijn.  

 

Voor het vervolg hierop (vanwege urgentie start in 2021) wordt ten eerste de aanpak op triple A 

Verbeterplan (Triple A 1.1) verlengd naar het gehele proces van eindgebruiker tot eindleverancier, de 

gehele keten. Hiervoor zijn meerdere redenen. Een volledig storingsvrije infrastructuur is niet mogelijk. De 

complexiteit van ICT en IV in algemene zin (met haar wereldwijde set van leveranciers en onderaannemers) 

en die van meldkamers in het bijzonder maken dit onwaarschijnlijk. Wat wel kan, is de dienstverlenin g 

richten op de functionele eisen van de gebruikers. Goede kwaliteit en prestatie afspraken met de gebruikers  

maakt goede kwaliteit en prestatie afspraken mogelijk met de leveranciers. LMS zal in Q1 een met 

vertegenwoordigers van meldkamers besproken voorstel opleveren voor de gebruikers-criteria voor de IV 

en ICT van meldkamers. Daarna volgt de besluitvorming over deze criteria in de multi governance.  

 

Ten tweede wordt de scope verbreed (Triple A 2.0) en meer gekeken naar de beleving van de gebruiker.  

Het geheel van landelijke infrastructuur, lokale infrastructuur, applicaties en koppelingen wordt nader 

beschouwd. Voor de gebruiker is het onderscheid in storingen in deze verschillende onderdelen namelijk 

Wat is het? 

De voorziening IV en ICT infrastructuur betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken 
van het fundament van het netwerk van meldkamers, daarmee rand voorwaardelijk zijn 
en bestaan uit de IT-infrastructuur en de basis IV/ICT-voorzieningen. Hierin zijn 

begrepen: 
- IT-infrastructuur (zoals RC3, verbindingen, ontwikkeling naar 5G);  
- De werkplek voor de centralist; 

- Audio visuele middelen, zoals video walls; 
- Telefonie. 
 

Doelstelling  
Een continu werkende IV en ICT infrastructuur die voor de centralist een goede basis 
biedt is beoogd. De stabiliteit van het IV en ICT platform is op dit moment nog niet goed 

genoeg. In 2020 is een actieplan stabiliteit landelijke IV en ICT infrastructuur vastgesteld.  
Dat plan wordt met prioriteit uitgevoerd.  
Het realiseren van het netwerk van tien aangesloten meldkamers (inclusief de beide 

landelijke operationele centra van de politie en de KMar) is een prioriteit voor LMS (zie 
1.4, prioriteit nummer 1). Het verbeteren van de stabiliteit van het landelijke IV- en ICT-
platform is een prioriteit voor LMS (zie 1.4, prioriteit nummer 2).  

Prioriteit 2 komt hier aan bod (1.3): 

Het verbeteren van de stabiliteit van het landelijke IV- en ICT-platform; 

De uitkomsten van de onderzoeken van KPMG en EY bieden hiervoor de basis.  
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niet te maken, terwijl een storing in elk van deze delen van invloed is op het kunnen uitvoeren van het werk. 

LMS levert uiterlijk in Q4 een voorstel voor een triple A Verbeterplan 2.0 op, waarin op basis van de 

gebruikerscriteria, een onderzoek hoe te komen tot regionale standaardomgeving en de activiteiten uit de 

Verbeterplannen (1.0 en 1.1) inzichtelijk wordt gemaakt welke verbeteringen de komende jaren in de IV en 

ICT worden gedaan. Medewerking van de gebruikers is daarbij essentieel, zoals rond het harmoniseren en 

moderniseren van het applicatie portfolio. Hiervoor dienen in de multi governance kaders worden 

afgesproken. 

 

IT-infrastructuur: aansluiten meldkamers 

In 2022 wordt conform de metaplanning landelijke IV- en ICT-infrastructuur een aantal meldkamers door 

de LMS aangesloten om uiteindelijk te komen tot het compleet netwerk van (uiteindelijk 10) geschakelde 

meldkamers die elkaars taken kunnen overnemen. De bouwkundige voorbereidingen hiervoor zijn in 2021 

getroffen. Het exacte aantal meldkamers dat in 2022 aangesloten kan worden is afhankelijk van de 

besluitvorming in de multi-governance. 

 

Telefonie 

Telefonie is nu qua voorziening lokaal ingericht. Vervangen van lokale telefonie zal ook in 2022 aan de 

orde zijn om de continuïteit van de betreffende meldkamer te handhaven.  

 

Bij de tijd 

IV- en ICT-infrastructuur 

Bij de realisatie van de samengevoegde meldkamers in Rotterdam, Oost -Brabant, Noord-Holland en 

Zeeland-West-Brabant zijn naast de landelijke IV- en ICT-infrastructuur vier regionale en unieke 

infrastructuren ontstaan. . Een deel van de voorzieningen voor spoedmeldingen, spoedrespons en de 

ondersteunende informatiesystemen wordt via de regionale infrastructuur ontsloten en is daardoor locatie-

specifiek (in plaats van landelijk uniform). Dit werkt belemmerend in het komen tot een netwerk van 

meldkamers die elkaars taken kunnen overnemen. Bovendien is het minder kosteneffectief en efficiënt.  

Parallel aan het realiseren van de metaplanning aansluiten landelijke IV- en ICT-infrastructuur is in 

onderzoek op welke wijze meer harmonisatie tussen de lokale infrastructuren en de daarmee verbonden 

applicaties en koppelvlakken het beste kan verlopen. Er zijn daarbij drie sporen: 

 

1. Harmoniseren van applicaties, waar dat operationeel en technisch mogelijk is en waar een goede 

business case onder zit. Voor de komst van NMS is de afspraak dat waar mogelijk applicaties en 

koppelvlakken worden geharmoniseerd waar dit bijdraagt aan de implementatie van dit NMS.  

2. Bezien of de lokale applicaties ontsloten kunnen worden in de landelijke omgeving.  

3. Realiseren van een Regionale Standaard Omgeving (RSO) waarop de lokale applicaties en 

systemen staan, die niet geharmoniseerd kunnen worden en waarvan het niet mogelijk of wenselijk 

is deze te ontsluiten via de landelijke omgeving. De standaardomgeving maakt het mogelijk dat 

locatie-onafhankelijk toch alle applicaties bereikbaar zijn. Dit helpt bij uitwijk en bij continuïteit. Op 

basis van de ervaringen van de RSO Den Bosch zal dit voortgezet worden in andere meldkamers 

in 2022 en 2023 

 

Opleidingsmeldkamers 

Op verzoek van de disciplines veiligheidsregio en politie zal LMS op een drietal plekken in het land 

meldkamers inrichten die benut kunnen worden voor initieel en voortgezet opleiden en voor trainen en 

oefenen. Deze meldkamers worden aangesloten op de landelijke IV en ICT infrastructuur of op een back 

up voorziening (‘cloud technologie’). De verwachting is dat voorbereidingen afgerond zijn in 2022 en dat de 

realisatie doorloopt tot in 2023. Afronden van de migratie van RABS-en naar EOCS (IVC) is hiervoor een 

randvoorwaarde. 
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Telefonie 

In onderzoek is of telefonie landelijk zou moeten worden ingericht. Daarbij zijn aspecten als continuïteit, 

werkprocessen van belang, maar ook de aanbesteding van 112, de ontwikkeling van de Road map 112 en 

de aanbesteding van NMS (waar het deels in scope is en deels in voorlopige scope).  

   

Nieuwe tijd 

ICT- en IV-infrastructuur voor mobiel breedband 

De komst van de volgende generatie mobiel breedband (5G) zal leiden tot verruiming van de 

communicatiemogelijkheden met data, beeld en spraak. 5G wordt een nieuwe IV en ICT infrastructuur voor 

de meldkamers en de hulpdiensten die er gebruik van maken. Tezamen met een daarop draaiende 

voorziening voor missie kritische communicatie (zie paragraaf 3.3) biedt dit nieuwe mogelijkheden. 

  

Het verkrijgen van 5G/mobiel breedband als ICT en IV infrastructuur voorziening voor de meldkamers en 

hulpdiensten zal ingezet worden in 2022 en verder. De financiële middelen voor 5G/mobiel breedband als 

infrastructuur en het verkrijgen van een voorziening voor missie kritische communicatie, het configureren 

ervan op de discipline specifieke situatie en het trainen van de gebruikers op de meldkamer vragen 

aanvullende financiering. 
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3.7 Huisvesting en facilitaire voorzieningen 

 

Continuïteit 

Huisvesting 

Het beheer op de huisvesting is gericht op het blijvend en volcontinue 24/7 in gebruik hebben van de 

meldkamers, rekening houdend met life cycle management. Alle meldkamerlocaties zijn opgenomen in de 

huisvestingsportefeuille van het Politie Diensten Centrum; de locaties Rotterdam en Haarlem als 

huurpanden, alle overige locaties in eigendom.  

In 2022 wordt de realisatie van de nieuwe meldkamer Apeldoorn afgerond (operationeel gereed Q1 2023),  

wordt gewerkt aan de nieuwe meldkamer Hilversum (gereed 2025) en nieuwe meldkamer in Amsterdam 

(gereed na 2025).  

 

Het pand in Huis ter Heide dat aangekocht is door het PDC ten behoeve van meerdere partijen, wordt  

gereed gemaakt voor de huisvesting van LMS Centraal (gereed 2023) en ontwikkeld voor een invulling van 

het multidisciplinair gebruik. Ook de tweede aanname locatie voor 112 zal hier gevestigd worden.  

 

Fysieke inrichting 

Het beheer op de fysieke inrichting is gericht op het blijvend in gebruik kunnen houden van de meldkamers, 

rekening houdend met life cycle management en het 24/7 gebruik van de voorziening.  

 

Bij de meldkamers in Noord-Holland en Rotterdam zijn voor het beheer van de fysieke inrichting contracten 

afgesloten met eigenaren van deze meldkamers. 

 

Facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging).  

De facilitaire services zijn ingericht passend bij het 24/7 in gebruik zijn van de meldkamers en centrale 

locatie(s) en bij het vitale karakter van de meldkamers. De services zijn ingericht op een adequate, veilige 

werkomgeving voor medewerkers en bezoekers, voorzien van eenduidige facilitaire voorzieningen.  

  

Wat is het? 
De voorziening Huisvesting en facilitaire services betreft de voorzieningen die onderdeel 

uitmaken van het fundament van het netwerk van meldkamers, daarmee rand 
voorwaardelijk zijn. Hierin zijn begrepen: 
- Huisvesting; 

- De (fysieke) Inrichting; 
- Facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging).  
 

Doelstelling 
Het beleid voor huisvesting en facilitaire services heeft als oogmerk goede meldkamers  
met een goede werkomgeving voor centralisten. 
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Bij de tijd 

Huisvesting 

E&W-installaties (elektrische en werkbouwkundige installaties) zijn van groot belang voor 

bedrijfscontinuïteit en bedrijfszekerheid). Als gevolg van de in het SMB afgesproken normstelling (TIER II) 

voor E&W-installaties is per meldkamer onderzoek gedaan naar wat nodig is om aan deze norm te voldoen 

(GAP-analyses). De verbouwingen en aanpassingen zijn gestart in 2021 en lopen door tot 2022, en in een 

enkel geval, Q1 2023. In 2022 zal het hiervoor noodzakelijke beheer en onderhoud worden 

geïmplementeerd.  

 

Op de meldkamerlocaties waar nog geen biodynamische verlichting is gerealiseerd en waar dit vanuit de 

locatie is gewenst, wordt dit gerealiseerd (afgerond in 2023).  

 

Opleidingsruimtes  

Voor het opleiden van meldkamercentralisten worden in 2022 de huisvestingsvoorzieningen gerealiseerd.  

 

Daarnaast is de inzet om op elke meldkamer voorzieningen te hebben om centralisten op de werkplek te 

trainen en op te leiden. Die ruimtes kunnen ook dubbelen met uitwijk mogelijkheden. In een aantal 

meldkamers is dat al gerealiseerd. Voor de nog te realiseren meldkamers zal dit een standaard worden.  

 

Facilitair 

De goede ervaringen vanuit de COVID-19 pandemie worden behouden en verzilverd in passende 

uitgangspunten en LMS-beleid. De LMS is hiervoor ook aangesloten bij het PDC project Anders Werken. 

Voor diverse facilitaire producten en diensten wordt (verder) vorm gegeven aan uitvoeringsbeleid, in nauwe 

samenwerking met het PDC, waaronder fysieke beveiliging en een strategisch voertuigenplan voor de LMS. 
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4 Expertisegebieden 
 

4.1 Inleiding 

Naast de meldkamervoorzieningen worden in de bouwfase ook de ondersteunende processen 

georganiseerd in generieke expertises en locatie-expertise. Deze expertises dragen bij aan de continuïteit  

en kwaliteit van de meldkamervoorzieningen. 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze expertisegebieden. Allereerst een uitleg wat de expertise inhoudt  

(toelichting), gevolgd door wat er op 1 januari 2023 tenminste op ingericht moet zijn (baseline) en tot slot 

de opdracht tot een passende beschrijving van de werking (resources en organisatie) en de verhouding tot 

de meldkamervoorzieningen en de andere expertises (werkingsopdracht). Het hoofdstuk sluit af met een 

toelichting op de gekozen verandermethode van continu verbeteren.  

 

 

4.2 Generieke expertises 

Er zijn zes generieke expertises gedefinieerd die de meldkamervoorzieningen verrijken en 

professionaliseren. De baseline is gedefinieerd vanuit de waarden waarop LMS haar beheer wil inrichten.  

 

4.2.1 Planning & control (P&C), Finance / Activity based costing, Kwaliteitssystemen (ISO e.d.) 

Toelichting 

De LMS wil een betrouwbare, voorspelbare en transparante organisatie zijn. P&C heeft daarin een leidende 

positie en rol. P&C bevat de cyclische totstandkoming en kalibratie (PDCA) van het Beleids - en 

Bestedingsplan, de verantwoording hierop en de daarop aansluitende verantwoordelijkheden. Financial 

control en Kwaliteitsmanagement maken onderdeel uit van P&C. 

 

Baseline (WAT) 

Conform de ministeriële regeling hoofdlijnen van beleid en beheer moet er eind 2022 een betrouwbare,  

transparante en voorspelbare P&C –cyclus zijn ingericht, passend bij het meldkamerveld en aangesloten 

op het meldkamerveld. Onderdeel van deze cyclus vormen de viermaandelijkse rapportages die aansluiten 

op de P&C-cyclus van de politie. De activiteiten op het gebied van planning en control moet de basis bieden 

om te komen tot activity based costing (lange lijn).  

Op 1 januari 2023 is operationeel control ingericht op het niveau van de meldkamers.  

 

Werkingsopdracht (HOE) 

De LMS is een onderdeel van de Politie en daarmee sluit de P&C-cyclus van de LMS dan ook aan bij die 

van de Politie. De LMS werkt toe naar één P&C-cyclus, één financieel stelsel en één kwaliteitssysteem.  

 

4.2.2 Architectuur (BIAT) 

Toelichting 

De eenduidige werking van meldkamers is een fundament onder de LMS en vereist het 'onder architectuur' 

(door-) ontwikkelen en beheren van meldkamervoorzieningen. Architectuur omvat de samenhangende 

business-, IV-, applicatie- en technische architectuur (BIAT). 
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Baseline (WAT) 

De BIAT die er nu is, is versnipperd en bestaat uit losse componenten die vanuit diverse perspectieven zijn 

geformuleerd. Op 1 januari 2023 staat er een goed gedocumenteerde en door het meldkamerveld gedragen 

start architectuur, die voortbouwt op al aanwezige componenten en gemeenschappelijk te formuleren 

definities.  

 

Werkingsopdracht (HOE) 

De LMS is een onderdeel van de Politie en daarmee past de architectuur, daar waar mogelijk/relevant, bij 

die van de politie. De LMS werkt, samen met de (hoofd-)gebruikers en (hoofd-)leveranciers aan één BIAT-

architectuur.  

 

Om te komen tot de gemeenschappelijke start architectuur is tijdelijk extra menskracht nodig vanuit LMS 

en ook vanuit de disciplines. 

 

4.2.3 HRM / Sourcing strategy, CLMV/inkoop 

Toelichting 

In de vertaling van vraag (demand) naar aanbod (supply) wil de LMS zowel wendbaar (adaptief) als 

betrouwbaar zijn. Dit vereist een permanente vinger aan de pols ten aanzien van de nu beschikbare of 

straks benodigde resources (mensen, middelen en contracten). Sourcing bevat Human Resource 

Management (HRM), de sourcing-strategy, contractmanagement en de inkoopfunctie.  

 

Baseline (WAT) 

Er wordt toegewerkt naar strategische resource planning. De eerste stap vormt de s trategische 

personeelsplanning en goed contract management. De tweede stap vormt de sourcingsstrategie. Beide 

stappen zijn gereed voor 1 januari 2023. 

 

Werkingsopdracht (HOE) 

De LMS is een onderdeel van de Politie en daarmee sluit Sourcing, daar waar mogelijk, aan bij de 

inkoopfunctie van de politie.  

 

4.2.4 Project- en programmamanagement, Vakbekwaamheid 

Toelichting 

De LMS wil een betrouwbare en voorspelbare organisatie zijn. Daarom hanteert zij, in geval van impactvolle 

wijzigingen, een daarop aansluitende aanpak van projecten. Dit is inclusief de daarbij behorende 

vakbekwaamheidsbevordering van eindgebruikers en beheerders. Projectmanagement en 

vakbekwaamheid bevat de ontwikkeling en bewaking van de eenduidige aanpak van projecten, de 

bemensing daarvan en vakbekwaamheid in relatie tot de (door-)ontwikkeling van meldkamervoorzieningen.  

De LMS werk toe naar één aanpak voor projecten en programma's. Quality Assurance (QA) maakt 

onderdeel uit van die aanpak. Projectmanagement heeft een compleet over- en inzicht van de lopende en 

aanstaande projecten. 

 

Baseline (WAT) 

Op 1-1-2023 staat er een standaard aanpak voor project- en programmamanagement, met een daarbij 

horend portfolio management. De rollen van senior user en senior supplier hebben bij programma’s en 

projecten een vaste plek. 

Bij vakmanschap is het uitgangspunt dat waar bij wijzigingen in de voorzieningen iedereen (beheer en 

centralist) getraind en geoefend wordt op de wijziging. Dit is van belang voor continuïteit en vakmanschap.   
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Werkingsopdracht (HOE) 

Het resultaat van de opdracht is gebaseerd op 'best practices' en beschikbare kennis in het meldkamerveld.   

  

Continuering plan van aanpak Vakbekwaamheid 

Ten aanzien van de planvorming op het gebied van vakbekwaamheid, wordt de lijn die reeds is ingezet in 

2020 en 2021 gevolgd en is er geen sprake van nieuw beleid. Voor een aantal generieke 

meldkameronderwerpen, zoals het gebruik van systemen en werkprocessen, is voor een gezamenlijke 

aanpak gekozen en uitgewerkt in een plan van aanpak. Deze werkwijze wordt in 2022 voortgezet. Het 

programma Vakbekwaamheid zal de disciplines faciliteren en ondersteunen door opleidingsproducten en 

–programma’s te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en onderhouden van kennis en kunde over 

(nieuwe) systemen en generieke werkprocessen. De elektronische leeromgeving van de LMS wordt in 2022 

gecontinueerd.  

 

4.2.5 Operationele beheerprocessen (waaronder het meldingen- & terugkoppelingsproces),  

MMC 

Toelichting 

Het vitale karakter van de door LMS aangeboden meldkamervoorzieningen vereist het permanent bewaken 

van de actuele werking, vaststellen/voorkomen van potentiële bedreigingen/verstoringen en het direct 

realiseren van functieherstel. Het Operationeel beheer is daarmee van strategisch belang voor de LMS. 

Operationeel beheer bewaakt de actuele, operationele werking van de door LMS aangeboden 

meldkamervoorzieningen en toetst de (impact van) aanstaande ingrepen (changemanagement). De 

opschaling (in geval van crises) maakt onderdeel uit van het operationeel beheer. Operationeel beheer 

vormt de 24/7, 'live'-schakel tussen eindgebruikers en leveranciers. 

 

Baseline (WAT) 

Op 1 januari 2023 is 24/7 monitoring ingericht op de werking van alle vitale voorzieningen en is de keten 

van beheer van gebruiker tot leverancier (van A tot Z) operationeel. De 24/7 monitoring op voorzieningen 

is gehuisvest in het LMS gebouw in Huis ter Heide. 

 

Werkingsopdracht (HOE) 

De opdracht is om te komen tot een passende beschrijving van de werking van Operationeel beheer 

gebaseerd op ‘best practices’ en beschikbare kennis in het meldkamerveld.  
 

4.2.6 Continuïteit en risicomanagement, Cybersecurity, Fysieke en digitale beveiliging (ook 

informatie hygiëne), Privacy, Gegevensverwerking 

 

 
 

Toelichting 

Het vitale karakter van (een belangrijk deel) van de door LMS aangeboden meldkamervoorzieningen 

vereist het systematisch (PDCA), integraal bewaken, toetsen en verbeteren van de (bedrijfs -)continuïteit  

en (informatie-)integriteit. Continuïteits- en risicomanagement bevat tevens de aanpak en 

bewaking/toetsing op het gebied van security (fysiek en virtueel = CISO), privacy en informatieverwerking/-

verstrekking. De LMS is een onderdeel van de Politie en daarmee sluit Continuïteits- en risicomanagement ,  

daar waar mogelijk/relevant, aan bij die van de Politie (bijvoorbeeld CISO politie). 

Prioriteit 6 komt hier aan bod (1.3): 

Rond cybersecurity zijn richting gevende maatregelen voorbereid 

en genomen om bedreigingen te verminderen 
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Baseline (WAT) 

Continuïteit en risicomanagement vormt een pijler in de opdracht van LMS. De ambitie is om dit in een 

lange lijn met een gedegen en doordachte aanpak op te bouwen, vanuit de keten in verantwoordelijkheden.   

 

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vormt het fundament voor Continuïteits- en 

risicomanagement. 

 

Werkingsopdracht (HOE) 

De opdracht is om te komen tot een passende beschrijving van de werking van Continuïteits- en 

risicomanagement, een samenhangend stelsel met daarin opgenomen beleid voor informatiebeveiliging en 

gegevensverwerking, en beleids- en uitvoeringsplan voor continuïteit en risicobeheersing en een plan voor 

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO-plan). En hoe dit zich verhoudt tot de meldkamervoorzieningen en de 

andere (generieke en locatie-specifieke) expertises. 

 

OTO in 2022 

In het jaar 2022 zal een multidisciplinaire oefening (tabletop) georganiseerd worden op het thema uitval 

112. 

 

Gegevensverwerk ing 

Het maken van afspraken met betrekking tot gegevensverwerking heeft de bijzondere aandacht. De 

opdracht om te komen tot heldere afspraken ligt bij de portefeuillehouder gegevensverwerking en de 

multidisciplinaire commissie. LMS volgt de ontwikkelingen nauwgezet en levert inhoudelijke input aan de 

commissie. Zodra er afspraken zijn gemaakt zal LMS de noodzakelijke maatregelen treffen om de 

gemaakte afspraken na te komen. 

 

Informatiebeveiliging 

In navolging op 2021 worden vervolgstappen gezet op het gebied van (gezamenlijk) 

informatiebeveiligingsbeleid, met de focus in 2022 op C2000. In 2022 zal dit IB-beleid vertaald worden naar 

planvorming en zal een start met de uitvoering daarvan gemaakt worden, voor het deel dat LMS zelf betreft.  

In 2022 wordt de BIO geïmplementeerd als normenkader en wordt het beheer van C2000 BIO-compliant  

uitgevoerd. De ervaringen zullen daarna als basis gebruikt worden voor de andere systemen. Deze 

ontwikkeling vindt plaats in samenspraak met de voorziening Spoedrespons en met nauwe betrokkenheid 

van de leiding van LMS. Onderzocht wordt of externe begeleiding het proces kan versnellen.   

 

De maatregelen die voortvloeiden uit het cybersecurity onderzoek van Deloitte uit 2019 worden voor de 

prioriteit 1 en 2 maatregelen verder aangepakt in 2022. 

 

4.3 Locatie expertise 

Naast de zes meldkamervoorzieningen en de zes geclusterde generieke expertises, is er daarnaast nog 

sprake van locatie-expertise; kennis van de regionale omstandigheden, behoeftes en wensen. Hier vindt  

de vertaling naar de eindgebruiker plaats. Gebruikers worden ‘dichterbij gehaald’ en wensen en behoeftes  

van gebruikers worden in kaart gebracht. Bij locatie-expertise draait het om het in kunnen spelen op lokale 

omstandigheden, maar ook over het functioneren in één keten; zowel lokaal als centraal. 

 

Locatie-expertise: Generieke expertises & Meldkamervoorzieningen 

Toelichting 

De LMS zorgt voor een netwerk van (10) meldkamerlocaties dat als één geheel opereert. Dat vereist als 

één geheel acteren, organiseren en kennis kunnen mobiliseren. Hierbij draait het om de vertaling/toetsing 
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van de Generieke expertises & Meldkamervoorzieningen naar decentrale- en centrale werking en inrichting. 

De Locatie-specifieke expertise vormt input voor het inrichtingsproces van de 'trekkers' van de Generieke 

expertises & Meldkamervoorzieningen. De uitkomsten zijn toepasbaar op alle meldkamers. Het collectief 

van meldkamers geldt als uitgangspunt. 

 

Baseline (WAT) 

Op 1 januari 2023 is de locatie expertise ingericht vanuit de waarden in het beheer die LMS voorstaat. Dicht 

tegen de gebruikers aan met als rollen gebruikersondersteuning, locatie-expertise en “huisarts’(triage bij 

storingen).  

  

Werkingsopdracht (HOE) 

De opdracht is om te komen tot een passende beschrijving van de werking van Generieke expertises & 

Meldkamervoorzieningen op locatie, wat daarvoor nodig is (resources en organisatie) en hoe dit zich 

verhoudt tot elkaar en de centraal georganiseerde meldkamervoorzieningen & generieke expertises.  

 

Lokale ondersteuning 

Uit de vraagarticulatieronde voor het Beleids- en Bestedingsplan 2022 kwam vanuit meerdere meldkamers 

de behoefte naar voren aan capacitaire (beleid/bedrijfsvoerings-)ondersteuning bij lokale initiatieven 

(projecten). Deze vraag wordt door meerdere meldkamers gesteld en wordt nader onderzocht. Mogelijk 

organisatorische consequenties/ impact. 

 

Samenwerk ingsfuncties 

Het verder vormgeven, preciezer vaststellen en inrichten van een aantal samenwerkingsfuncties op het 

gebied van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties, behoort ook tot locatie-

expertise. Denk hierbij aan het verder vormgeven van de rol van Kwartiermaker Bedrijfsvoering en het 

Hoofd Meldkamer.  

Het inrichten en organiseren van de rol van de Caco in de continuïteitsborging wordt gezamenlijk met de 

veiligheidsregio’s vormgegeven, waar de LMS tevens de gebruikelijke meldkamervoorzieningen levert voor 

de twee andere rollen van de Caco (informatiemakelaar en leidende rol in opgeschaalde situaties) die onder 

verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s worden opgepakt.  

 

Lokale innovaties 

Vanuit het veld is door enkele meldkamers gevraagd om faciliteiten voor lokaal innoveren. Voor de landelijk 

georiënteerde innovaties die opgenomen zijn in de vastgestelde innovatieagenda geldt dat er zo veel 

mogelijk rekening gehouden gaat worden met lokale behoeftes en bijzonderheden (bijvoorbeeld lokale 

pilots). 

 

 

4.4 Verandermethode 

De LMS heeft gekozen voor een verandermethode van continu verbeteren, met een voorspelbaar ritme, 

gelijkend aan de P&C-cyclus met daarin drie fases (4-, 8- en 12 maanden) en volgens Plan, Do, Check, 

Act. Op basis van een gedragen plan, wordt na iedere fase teruggekeken en bijgesteld op het plan 

(kalibreren), waarmee de volgende fase start.2 

 

Continu verbeteren betekent dat - op basis van een vooropgesteld plan (opdracht) - een fase wordt  

voorbereid, vervolgens wordt daarmee aan de slag gegaan (ervaren en leren) en de fase eindigt met een 

                                                 
2 In het Bouwplan LMS is terug te lezen welke algemene uitgangspunten en leidende principes de LMS 

hanteert bij de methode van continu verbeteren. 
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(bijgesteld) plan voor de volgende fase. Het plan (de opdracht) staat centraal, en na iedere fase wordt  

bekeken waar versneld of vertraagd moet worden om in te spelen op omstandigheden, wensen en 

behoeftes die er altijd zullen zijn. 
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5 Afronding bouwfase 

 
 

5.1 Inleiding 

Onderdeel van de opdracht is het bouwen van een LMS-organisatie die het netwerk van meldkamers 

beheert en die de multidisciplinaire samenwerking mogelijk maakt (spoor 3, zie 1.2). De LMS is ‘in 

oprichting’ en kan niet gezien en beschouwd worden als ‘staande organisatie’. Dit hoofdstuk gaat over de 

Bouwfase, de periode tot aan het sleutelmoment op 1 januari 2023. Het samenspel tussen 

meldkamervoorzieningen, generieke expertises en locatie-expertise maakt de veranderopgave van de 

LMS. In dit hoofdstuk worden al deze elementen samengebracht. Daarnaast wordt een toelichting gegeven 

op de overkoepelende transitieopdracht van de leiding LMS. Tot slot wordt de weg aangegeven tot aan 1 

januari 2023; de faseringen die doorlopen worden om van bouwfase richting going concern te gaan.  

 

 

5.2 Kubus met voorzieningen en expertises 

Het samenspel tussen de zes meldkamervoorzieningen, de zes generieke expertises en de locatie-

expertise is visueel gemaakt in de volgende kubus. 

 

 
 

In de periode van 2020-2022 bouwt de LMS stapsgewijs aan de nieuwe organisatie. Deze nieuwe 

organisatie levert meldkamervoorzieningen die leunen op generieke en locatie-specifieke expertises. Per 

voorziening en expertise wordt door de leiding LMS een opdracht verstrekt aan ‘trekkers’ die samen het 

bouwteam vormen. Van dat bouwteam wordt tevens verwacht dat zij, met de LMS-leiding als 

overkoepelende 'trekker', een samenhangende 3D-matrix-organisatie ontwerpen. 

 

Prioriteit 7 komt hier aan bod (1.3): 

Organisatieontwikkeling van LMS zelf. 

De Organisatierapportage LMS (met ordening tussen voorspelbare 

en onvoorspelbare opgaven) is uiterlijk 31 december 2021 

op hoofdlijnen gereed, afgestemd en goedgekeurd.  
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In 2022 wordt de going concern organisatie gesimuleerd. In de interact ie met het veld zal blijken of deze 

adequaat werkzaam is voor going concern 2023. 

 

 

5.3 Transitieopdracht 

De Leiding LMS heeft een overkoepelende transitieopdracht. De leiding LMS heeft als doel om alle zijden 

van de kubus in samenhang te ontwikkelen, middels een open, transparant proces. Elementen in dit proces 

zijn: Samenhang en eenduidigheid in ontwikkeling, medewerkersparticipatie, een brede, haalbare 

voortgang met vaste faseringen, communicatie intern en extern en tot slot passend organiseren en 

omvormen. De Leiding LMS begeleidt en faciliteert het proces, bewaakt daarin de leidende principes (zoals 

benoemd in het Bouwplan), fungeert als vangnet voor de trekkers en legt verantwoording af over het 

geheel. Met specifieke aandacht voor: 

 

 het zijn van een vertrouwenwekkende, adaptieve organisatie; 

 het zijn van een goede werkgever; 

 hanteren van kaders in termen van haalbaarheid en betaalbaarheid; 

 afleggen van verantwoording via de systematiek van rijker verantwoorden; 

 toewerken naar een organisatie-inrichting die robuust is en tegelijkertijd kan meebewegen met de 

ontwikkelingen in het meldkamerveld. 

 

De opdracht is om te komen tot een passende beschrijving van de werking van het geheel aan 

meldkamervoorzieningen, wat daarvoor nodig is (resources en organisatie) en hoe de kanten van de kubus 

zich tot elkaar verhouden. 

 

 

5.4 Waarde(n)vol beheer 
De verschillende plannen op de voorzieningen, op de expertises en de samenhang hiertussen moeten 

leiden tot een organisatie die het netwerk van de aangesloten meldkamers optimaal kan beheren. De 

bijbehorende kernwaarden en kwaliteitscriteria zijn weergegeven in onderstaande figuur.  
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5.5 Van Bouwfase naar going concern 

Met de focus op de continuïteit van de voorzieningen en de verbeterstappen die daarbi j te maken zijn, staat 

het jaar 2021 in het teken van Inrichten, startend met het formuleren van de opdrachten voor de trekkers 

van meldkamervoorzieningen, generieke- en locatie-expertises (fase 1 2021). Vervolgens wordt met deze 

werkingsopdrachten een start gemaakt en op facetten gesimuleerd (fase 2 2021) en uitgeprobeerd (fase 3 

2021). Het jaar 2022 zal draaien om Verrichten, waarbij fase 1 2022 ‘doen-alsof’ is (komen tot een 

beproefd werkingsvoorstel), fase 2 2022 die van passend omvormen (opstellen omvormplan) en fase 3 

2022 draait om komen tot formele besluitvorming en het bestendigen van het omvormplan. Daarmee werkt 

de LMS toe naar het laatste sleutelmoment op 1 januari 2023: de oplevering van een ingerichte en 

werkende LMS-organisatie. 
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6 Bestedingsplan Meldkamers 2022-2026 
6.1 Algemeen 

Introductie 

Het Bestedingsplan Meldkamers 2022-206 geeft inzage in de verwachte meerjarige financiële ontwikkeling 

van de LMS. Enerzijds geeft het de financiële vertaling van de beleidsvoornemens uit het Beleidsplan 

Meldkamers 2022. Daarnaast zijn de getoonde cijfers gebaseerd op eerder vastgesteld beleid en lopende 

verplichtingen als ook op redelijkerwijs te verwachten kosten en (her)investeringen. Daarmee wordt beoogd 

een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de toekomstige financiële ontwikkeling van de LMS.  

 

Boekhoudsystematiek 

In haar financiële planning en verantwoording heeft de LMS zowel te maken met het “baten-lastenstelsel” 

dat de politie hanteert, als met het “verplichtingen -kasstelsel” dat de standaard is voor het Ministerie van 

JenV als onderdeel van de rijksoverheid. Dit heeft met name consequenties voor de manier waarop 

investeringen worden gefinancierd, doorbelast en verantwoord. Vanuit de politie lijn worden investeringen 

in haar eigen administratie geactiveerd en vervolgens via de jaarlijkse exploitatiekosten aan de LMS 

doorbelast. De systematiek van het Ministerie gaat er echter vanuit dat investeringen worden gefinancierd 

vanuit de rijksbijdragen. Dit kan zowel via besparingen uit de reguliere bijdrage als via specifieke 

aanvullende bijdragen. Omdat het moment van verkrijgen/besparen en het moment van besteden in de 

regel niet volledig gelijk lopen, wordt het beschikbare saldo in de LMS Rekening Courant verantwoord.  

 

Specificatie 

In de volgende paragrafen wordt de financiële beleidsvertaling en de meerjarige doorkijk inzichtelijk 

gemaakt aan de hand van de financieringsbronnen, het bestedingsplan en het daaruit resulterende verloop 

van de reserves in rekening-courant. 

 

 

6.2 Financieringsbronnen LMS 

De financiering van de LMS vindt hoofdzakelijk plaats uit de bijzondere rijksbijdrage die vanuit het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zijn voor het verzorgen van een aantal 

specifieke diensten nog aanvullende middelen beschikbaar. Het meerjarig financieringsbeeld 2022-2026 is 

als volgt opgebouwd: 

 

 
  

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Bijz.bijdr. Meldkamerdomein, incl. GMS 192.933 192.933 192.933 192.933 192.933

Loon- en prijsbijstelling 2021 2.334 2.334 2.334 2.334 2.334

Bijz.bijdr.Burgernet 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Facturatie Douane 750 750 750 750 750

Facturatie C2000 (SCL's) 400 400 400 400 400

Facturatie NL-Alert (JenV) 312 315 318 321 325

Totaal ontvangsten per jaar 198.329 198.332 198.335 198.338 198.342

Inkomsten LMS 2022-2026
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Bijdrage 

Op grond van de “meerjarige aanschrijving Politie 2021-2026” van het Ministerie van JenV wordt voor het 

meldkamerdomein 192,9 mln. euro en specifiek voor Burgernet 1,6 mln. euro als bijzondere rijksbijdrage 

beschikbaar gesteld. Tevens is in 2021, in het kader van de loon en prijsbijstelling, € 2.4 mln. euro 

structureel toegekend. In verband met contractuele afspraken over doorbelasting van kosten ontvangt de 

LMS daarnaast jaarlijks: 

 Bijdrage derden voor beheer van C2000 SCL’s (Special Coverage Locations) 0,4 mln. euro; 

 Bijdrage JenV voor NL-Alert 0,3 mln. euro; 

 Bijdrage Douane Rotterdam 0,75 mln. euro (in afwachting van definitieve besluitvorming). 

Daarmee komen de totaal beschikbare middelen uit op 198,3 mln. euro per jaar. 

 

 

6.3  Bestedingen LMS 2022-2026 

In het overzicht van de bestedingen LMS 2022-2026 zijn zowel de jaarlijkse exploitatielasten als de 

eenmalige of periodieke (her)investeringsuitgaven gecombineerd opgenomen. De bestedingsdoelen zijn 

gespecificeerd naar aard en ingedeeld volgens de lijn van de Voorzieningen. De meerjarige bestedingen 

laten onderstaande totaalbeeld zien: 

 

 
 

In het vervolg van deze paragraaf zullen deze totaalposten meer in detail worden toegelicht. 

 

Voorziening 1: Spoedvraag 

De voorziening Spoedvraag betreft alle voorzieningen die zich richten op een spoedvraag van buiten de 

meldkamer die vraagt om activering van een hulpdienst. Hierin zijn begrepen: de 112 aanname, de 112 

techniek en het 112 proces, E-call en de connecties met de Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) en de 

Openbare Meldsystemen (OMS). 

 

 
 

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Voorziening 1: Spoedvraag 16.679 17.023 17.272 15.505 15.518

Voorziening 2: Spoedrespons 63.845 54.351 53.013 53.462 52.934

Voorziening 3: M 10.994 15.401 20.423 12.885 7.294

Voorziening 4: Ondersteunende systemen 6.625 7.625 5.625 4.375 4.375

Voorziening 5: IV/ICT Infrastructuur 53.769 42.947 55.231 64.476 65.091

Voorziening 6: Huisvesting & Facilitaire Services 19.834 18.937 18.869 19.892 20.839

Overige Vragen 750 750 750 750 750

Generieke Expertises 39.843 42.796 43.759 45.883 48.348

Totaal bestedingsplan LMS 212.339 199.830 214.942 217.228 215.149

Bestedingen LMS 2022-2026

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Beheer 112-platform 11.189 11.093 10.847 10.885 10.898

KPN releases (doorontw ikkeling Dienst 112) 2.420 1.210 605 - -

Aanbesteding vervanging DO112 platform 550 700 - - -

Migratie en implementatie vervanger DO112 400 400 700 - -

112-app 620 620 620 620 620

2e 112 aanname locatie projectkosten (bouw  en inrichting) 1.500 3.000 1.500 - -

Beheer aannamelocaties 112 - - 3.000 4.000 4.000

16.679 17.023 17.272 15.505 15.518

Voorziening 1: Spoedvraag
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De exploitatielasten betreffen primair de meerjarige contractuele verplichtingen. Daarnaast zijn de 

verwachte investeringen van de doorontwikkeling 112 (DO 112) en de 112 app opgenomen. 

De (aangepaste) roadmap 112 dient nog formeel te worden vastgesteld (bijlage 2). In lijn met deze roadmap 

wordt alvast rekening gehouden met de financiële consequenties van realisatie van een 2e aanname 

locatie. De bijkomende eenmalige project- en structurele beheerkosten zijn op basis van een eerste raming 

en zullen na uitwerking van de planvorming worden herijkt. Ook de beheerlast voor de huidige locatie is in 

de meerjarige ramingen meegenomen. 

 

Voorziening 2: Spoedrespons 

De voorziening Spoedrespons betreft alle voorzieningen die zich richten op het activeren van de 

spoedrespons van hulpdiensten, het bijbehorende missie kritische communicatiesysteem en de mogelijke 

alertering van de maatschappij. Hierin zijn begrepen: 

 Missie kritische communicatiesystemen C2000 (incl. fallback-voorziening) en P2000. 

 Incident- en notificatiesystemen (zoals INS). 

 Koppelingen met vervolg activeringssystemen (zoals LCMS). 

 Landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen (zoals Burgernet, NL Alert). 

 Overige koppelingen zoals met het WAS (Waarschuwings- en Alarmerings- Systeem). 

 

 
 

Naast de reguliere investerings-, beheer- en onderhoudskosten is rekening gehouden met de volgende 

ontwikkelingen: 

 Met de ingebruikname van het vernieuwde C2000 en de uitfasering van het oude netwerk, worden 

de beheerkosten vanaf 2023 lager. 

 Over de periode 2022-2026 wordt rekening gehouden met extra investeringen voor aanpassing of 

verplaatsing van bestaande opstelpunten ter verbetering van de C2000 radiodekking. 

 Voor de samenwerkingsfuncties is voor de MAC functie nu een bedrag meerjarig opgenomen.  

 Voor de redelijkerwijs te verwachten verwerving en het beheer van nieuwe applicaties (zoals Push-

To-Talk) is een meerjarig bedrag gealloceerd.  

 De LMS is niet de eigenaar maar de beheerder van de missie kritische communicatiesystemen. Uit 

de in Rekening Courant opgebouwde reserves draagt zij wel de investeringslasten van de lopende 

vernieuwing C2000. Voor de toekomstige vervanging, voor nu aangeduid als Breedband/5G, zal 

naar verwachting van de LMS organisatie een inhoudelijke bijdrage op expertise worden gevraagd.  

Voor deze projectkosten is een eerste raming opgenomen. 

 Het project vernieuwing C2000 zal naar verwachting in 2022 worden afgerond. De kosten in de 

navolgende jaren betreffen projecten voor actualisering. 

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Beheer C2000 nieuw  incl. opstelpunten 8.136 6.531 6.531 6.666 5.147

C2000 opstelpunten venieuw en/aanpassen 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697

Beheer C2000 overige contracten 20.610 19.631 19.121 19.263 20.082

Beheer C2000 personele kosten 13.862 14.031 14.200 14.369 14.537

Investering C2000 nieuw 10.501 6.219 6.219 6.219 6.219

Samenw erkingsfuncties (MAC) 683 683 683 683 683

Nieuw e applicaties (PTT) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Breedband/5G 500 500 500 500 500

Projecten C2000 1.644 144 144 144 144

Project oplossen DIPP 2020 2.300 1.000 - - -

NL-Alert 312 315 318 321 325

Burgernet 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

63.844 54.350 53.011 53.460 52.933

Voorziening 2: Spoedrespons
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 Voor het oplossen van de C2000 dekkingsproblematiek (DIPP2020) zijn voor 2022 en 2023 in 

totaal 3,3 mln. euro extra projectkosten beschikbaar gesteld. 

 Voor NL-Alert is meerjarig de exploitatielast weergegeven. Dit is onderdeel van de hiervoor 

beschreven “alerteringsfamilie”. 

 De kosten voor Burgernet zijn opgenomen in lijn met de beschikbare rijksbijdrage. Hierbij is nog 

geen rekening gehouden met een mogelijke doorontwikkeling voor Kind Alarm (voorheen Amber 

Alert). 

 

Voorziening 3: M 

De voorziening M betreft de verbindende multidisciplinaire meldkamervoorziening die de spoedvraag,  

verrijkt met de informatie uit de ondersteunende systemen, koppelt met de spoedres pons, en de 

bijbehorende koppelingen en koppelvlakken. In de voorziening M zijn begrepen: GMS, NMS en Decision 

Support systemen. 

 

 
 

Inzake GMS en NMS is de verwachting dat het project dat de vervanging voor GMS regelt medio 2026 is 

afgerond. De op dit moment verwachte benodigde investering bedraagt € 24 mln. en zal in 10 jaar worden 

afgeschreven. In combinatie met de overige beheerkosten wordt daarom rekening gehouden met een 

uiteindelijke totale beheerlast van ca. € 7,3 mln. per jaar vanaf 2026. Vanwege de gelijktijdige implementatie 

NMS en uitfasering GMS, wordt van 2023 tot en met 2025 rekening gehouden met een dubbele beheerlast.  

Op basis van de NMS programmabegroting, zijn voor de periode 2022-2025 naast de NMS projectkosten 

ook opleidings-, frictie- en migratiekosten voorzien.  

De vraag naar aanvullende Decision Support systemen (Artificial Intelligence) is vooralsnog als pm post 

opgenomen omdat op dit moment nog onvoldoende gegevens bekend zijn die een financiële inschatting 

mogelijk maken. 

 

Voorziening 4: Ondersteunende systemen 

De voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen betreft alle voorzieningen die de koppeling 

tussen spoedvraag en spoedrespons verrijken en completeren. Hierin zijn begrepen:  

 Koppelingen met generieke basisvoorzieningen (o.a. GBA, RDW). 

 Discipline specifieke informatie- en kennissystemen (o.a. NTS, ProQ&A, BVI, basisvoorziening 

objecten, GEO/Gis). 

 Open source bronnen (o.a. weerbeeld, trein- en vliegbewegingen). 

 Actueel Operationeel beeld (o.a. voorziening t.b.v. beeldregie). 

 

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Beheer GMS 4.708 4.812 4.839 3.867 -

Beheer NMS - 2.000 7.200 6.400 7.294

Verw erving en implementatie NMS 6.286 8.589 8.384 2.618 -

Decision support pm pm pm pm pm

10.994 15.401 20.423 12.885 7.294

Voorziening 3: M
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Voor de operatie ondersteunende systemen GIS, Manual Master en Beeldregie zijn de kosten voor centrale 

inrichting en beheer reeds afzonderlijk geraamd. Voor de overige systemen en ontwikkelingen is een 

dergelijke detaillering nog niet mogelijk, zij zijn daarom als totaalpost opgenomen. 

Meerdere van de huidige decentraal beheerde applicaties zijn technisch verouderd of (nog) niet geschikt 

voor de huidige centrale ICT/IV infrastructuur. Voor het harmoniseren en vervangen van deze applicaties 

is een eerste raming opgenomen. 

 

Voorziening 5: IV- en ICT- infrastructuur 

Deze voorziening infrastructuur betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het fundament van 

het netwerk van meldkamers, daarmee rand voorwaardelijk zijn en bestaan uit de IT-infrastructuur en de 

basis IV/ICT-voorzieningen. 

 

 
 

Naast de reguliere beheerkosten is rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen:  

 De lokale beheerlast van de meldkamers is vooralsnog op een gelijkblijvend niveau gehouden 

i.v.m. de doorlopende vernieuwing en verbetering. Door harmonisatie van de applicaties en de 

ontwikkeling van de Regionale Standaard Omgeving zouden deze kosten in de toekomst kunnen 

dalen. Als de planvorming voor deze harmonisatie en de RSO is afgerond komt er meer 

duidelijkheid in de totale beheerlast van de meldkamers. 

 Voor 2022 wordt rekening gehouden met het aansluiten van maximaal 4 meldkamers op de 

landelijke IV/ICT infrastructuur. Dit komt tot uiting in de voor dat jaar hogere bouwkosten.  

 Het Triple A verbeterplan 2.0 geeft richting in de verbeteringen die noodzakelijk zijn. De eerste 

doorrekeningen qua project en beheerlast zijn meerjarig opgenomen. Na verdere uitwerking en 

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

GIS 2.000 2.000 1.500 1.000 1.000

Herstructureren Geo platform 1.000 1.000 500 250 250

Manual Master 125 125 125 125 125

Beeldregie 500 500 500 500 500

Versterken gezamenlijke intelligence 500 500 500 500 500

Informatiegestuurd w erken 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Overige systemen en koppelingen 500 500 500 500 500

Harmoniseren en vervangen van de huidige applicaties 1.000 2.000 1.000 500 500

6.625 7.625 5.625 4.375 4.375

Voorziening 4: Ondersteunende systemen

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Beheer meldkamers 13.427 12.343 13.759 14.675 14.675

Bouw  landelijke ICT 15.639 3.805 5.703 9.336 2.222

Exploitatie landelijke ICT 13.678 14.299 16.944 19.540 22.294

Project, onderzoekskosten back-up omgeving 2.000 2.000 2.000 - -

Beheerlast 3e Datacenter/back-up oplossing - - 4.500 6.500 9.000

Dual vendor oplossing/redundante lijnen/Nafin 600 700 800 900 1.000

Intensivering beheer meldkamerportaal 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Project vervanging huidige infrastructuur - - 2.000 4.000 6.000

Project RSO (Regionale Standaard Omgeving) 650 300 - - -

RSO (Regionale Standaard Omgeving) 2.075 2.800 2.950 2.950 2.950

Opleidingsw erkplekken 2.000 3.000 3.375 3.375 3.750

Opleidingsmeldkamers 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Onvoorzien als gevolg van " as is" overname 500 500 - - -

53.769 42.947 55.231 64.476 65.091

Voorziening 5: IV/ICT Infrastructuur 
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besluitvorming zullen deze bedragen worden herijkt. Het gaat hierbij om de volgende verbeter en 

onderzoeksprojecten: 

o Project, onderzoekskosten back-up omgeving (mogelijk ‘cloud-technologie’) 

o Beheerlast 3e Datacenter/back-up oplossing (mogelijk ‘cloud-technologie’) 

o Dual vendor oplossing/redundante lijnen/Nafin 

o Intensivering beheer meldkamerportaal 

 De huidige infrastructuur waarop de meldkamers zijn aangesloten is rond 2015 ontwikkeld. Vanaf 

2024 is een eerste raming opgenomen voor de projectkosten voor de vernieuwing van deze 

infrastructuur. 

 Voor de Regionale Standaard Omgeving is een eerste raming opgenomen voor de project- en 

beheerkosten. Na planvorming zal dit worden herijkt.  

 Voor de gewenste opleidingsmeldkamers en -werkplekken is vanaf 2022 met structureel € 5 mln. 

budgetruimte rekening gehouden. 

 Voor de “as is“ overname is voor 2022 en 2023 nog een bedrag opgenomen ten behoeve van de 

nog openstaande restpunten. 

 

Voorziening 6: Huisvesting & Facilitaire services 

Dit betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het fundament van het netwerk van meldkamers. 

Naast huisvesting en fysieke inrichting ook services als schoonmaak, beveiliging en catering.  

 

 
 

Met een totale investering van € 18 mln. gedurende de periode 2021 t/m 2023, worden de E&W installaties 

op het vereiste Tier II niveau gebracht. Dit zal leiden tot een stijging van de aan de LMS doorbelaste kosten. 

Daarnaast is rekening gehouden met de projectkosten en het versneld afschrijven van de meldkamers in 

Oost Nederland. Bij de nieuwbouwlocaties is al rekening gehouden met het vereiste niveau van Tier II.  

 

Overige vragen 

Onder deze noemer zijn de voorzieningen opgenomen die geen onderdeel uitmaken van de standaard 

meldkamer, maar daarmee wel zijn verbonden. Het betreft hoofdzakelijk het leveren van 

meldkamervoorzieningen voor de pilots zorg coördinatie centra en werkzaamheden ten behoeve van de 

douane in Rotterdam. Verder betreft het sub-taken die zijn overgekomen bij de overdracht van bestaande 

meldkamers ‘as is’. Deels zijn dit niet spoed taken en daarnaast opschalingstaken.  

 

 
 

Voor de Douane is een post opgenomen van 0,75 mln. euro jaarlijks. De overige activiteiten zijn vooralsnog 

onvoldoende financieel uitgewerkt en daarom pm in de begroting opgenomen.  

 

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Huisvesting 13.290 13.688 13.825 14.763 15.711

Facilitaire services incl. beheer 3.776 3.860 3.944 4.028 4.028

Project E&W Tier II 1.383 288 - - -

Exploitatie E&W Tier II 1.385 1.100 1.100 1.100 1.100

19.834 18.937 18.869 19.892 20.839

Voorziening 6: Huisvesting & Facilitaire Services

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Zorg Coördinatie Centra pm pm pm pm pm

Douane 750 750 750 750 750

Opschaling pm pm pm pm pm

750 750 750 750 750

Overige Vragen
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Generieke Expertises 

De Generieke expertises betreft alle overige ondersteunende diensten en projecten ten behoeve van de 

opbouw en de uitvoering van de LMS bedrijfsvoering. 

 

 
 

Bovenstaande ramingen zijn gebaseerd op huidige kosten en contracten. Daarnaast is rekening gehouden 

met een aantal actuele en te voorziene ontwikkelingen: 

 I.v.m. de vernieuwingen en samenvoegingen van applicaties en gewijzigde hardware wordt  

rekening gehouden met structurele kosten voor bevordering vakbekwaamheid van beheerders en 

centralisten. 

 De komende jaren moet veel worden aangepast, vernieuwd en uitgebreid binnen de diverse IV/ICT 

infrastructuren. In combinatie met het harmoniseren van de applicaties leidt dit tot extra 

capaciteitsvraag in de ondersteuning op architectuur. Deze zal door de disciplines aan de LMS 

worden doorbelast. Een eerste raming voor 2022 en 2023 is hiervoor opgenomen. 

 In verband met de verwachtte toenemende risico’s, is voor cybersecurity een oplopende meerjarige 

reeks opgenomen om de vitale infrastructuur goed te kunnen beveiligen.  

 Voor de verhuizing van het huidige MMC in Driebergen is een eerste raming van projectkosten 

opgenomen en de meerjarige beheerlast. De raming is mede gebaseerd op de ervaringscijfers van 

het samenvoegen, vernieuwen en aansluiten van de meldkamers op de landelijke IV/ICT.  

 Voor (het bevorderen van) multidisciplinaire ondersteuning is jaarlijks een bedrag van 0,25 miljoen 

euro opgenomen. 

 Voor innovatie is gebruik gemaakt van de informatie die door de centrale overheid is gepubliceerd 

in 2013. Deze gaf als richtlijn 3% van het begrotingstotaal. Op basis daarvan is meerjarig een 

oplopende reeks opgenomen tot 3% van de inkomsten in 2026. 

 

 

6.4 Verloop reserves LMS in Rekening Courant 2022-2026 

Bij de start van de LMS zijn in Rekening Courant middelen beschikbaar gesteld voor, met name, de 

afronding van de vernieuwing C2000 en de samenvoeging en realisatie van de 10 landelijke meldkamers. 

Daarnaast is de LMS op dit moment nog een sterk project gestuurde organisatie in ontwikkeling met, van 

jaar tot jaar, sterk wisselende kosten en investeringspieken. Tegenover vrij stabiele jaarli jkse inkomsten 

staan daardoor nog sterk wisselende bestedingen. Ook voor het opvangen van deze fluctuaties wordt de 

Rekening Courant nu gebruikt. 

 

 

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

LMS kosten personeel meldkamers 20.307 20.700 21.100 21.500 21.900

LMS landelijk project (incl. staf) 9.086 9.159 9.234 9.310 9.388

Programma Management/Vakbekw aamheid 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Ondersteuning architectuur 1.500 1.500 - - -

Team Verw erving in opdracht van JenV 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Continuïteit en risicomanagement 250 250 250 250 250

Gegevensverw erking 250 250 250 250 250

Cybersecurity 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Project verhuizen MMC 1.500 3.000 1.500 - -

Beheer MMC - - 1.500 2.660 2.660

Multi disiplinaire ondersteuning 250 250 250 250 250

Innovatie 1.000 1.487 2.975 4.463 5.950

39.843 42.796 43.759 45.883 48.348

Generieke Expertises
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De actuele ramingen van inkomsten en bestedingen resulteren in een geleidelijke afname van het Rekening 

Courant saldo. Hierbij kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:  

 De ramingen laten een dalend saldoverloop zien dat echter wel toereikend lijkt voor het opvangen 

van de investeringen gedurende de komende Bestedingsplan periode.  

 De investeringen betreffen met name Vernieuwing C2000 en realisatie en aansluiten meldkamers. 

Daarnaast vinden investeringen plaats ter bevordering van de continuïteit van aanname en 

meldkamer voorzieningen. 

 Aangezien de beschikbare reserves in Rekening Courant eindig zijn, zal voor de langere termijn 

de verhouding tussen inkomsten en bestedingen nauwlettend moeten worden bewaakt om 

structurele overbesteding te voorkomen. 

  

Bedragen x € 1.000
Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026

Totaal inkomsten 198.329 198.332 198.335 198.338 198.342

Totaal bestedingen 212.339 199.830 214.942 217.228 215.149

Jaarsaldo -14.010 -1.498 -16.607 -18.889 -16.808

Rekening-courant 1-1 93.598 79.588 78.090 61.483 42.594

Rekening-courant 31-12 79.588 78.090 61.483 42.594 25.786

Verloop Rekening Courant LMS 2022-2026
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