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Voorwoord 

“Koers houden”. Dat hebben we gedaan in 2021. Met af en toe meewind, dan weer zijwind en soms 

tegenwind. We sluiten het jaar af met een belangrijk besluit – namelijk het beëindigen van de 

stabiliteitsfase, het omarmen van de verbeteraanpak Triple A op de IV- en ICT infrastructuur en een 

nieuwe metaplanning waarmee in 2022 weer meldkamers op het landelijke netwerk aangesloten mogen 

worden. De eerste officiële 112NL-app werd klaargestoomd voor live-gang direct na de jaarwisseling, 

Amber Alert werd operationeel en beheersmatig geïntegreerd in Burgernet en de inrichtingsfase van het 

bouwplan LMS werd afgerond met een - in 2022 test- en toetsbare werking, besturing en inrichting als 

uitkomst. Dit optellende bij het ‘gewoon’ laten werken en continu verbeteren van 112, de meldkamers en 

C2000 sluiten wij het laatste trimester van 2021 met een bijzonder goed gevoel af. 

 

In 2021 zijn mooie stappen gezet op de zeven geprioriteerde onderwerp beschreven in het Beleids- en 

bestedingsplan 2021: 

 

1. Het realiseren van het netwerk van tien meldkamers aangesloten op één landelijk IV- en ICT- 

netwerk. 

Nadat het SMB in oktober 2020 had besloten het aansluiten van meldkamers op te schorten tot na de 

stabilisatiefase, is in de periode die hierop volgde veel in het werk gesteld om de stabiliteit van de 

infrastructuur te verbeteren, met behulp van een externe partij (EY). Dit is terug te lezen in hoofdstuk 

6: Realisatie op de voorziening IV/ICT-infrastructuur. In 2021 zijn, in samenwerking met de betrokken 

directieteams, voorbereidingen getroffen voor het aansluiten van meldkamers op het platform in 

2022. 

 

2. Het verbeteren van de stabiliteit 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 

afgesproken, dat in 2021 inhoudelijk is verlengd (plan 1.1 met meer maatregelen) en verbreed 

(uitbreiding scope met RSO’s, applicaties en koppelingen). De resultaten in 2021 op het gebied van 

het verbeteren van de stabiliteit van de IV/ICT-infrastructuur zijn terug te lezen in hoofdstuk 6. 

 

3. Beheer C2000 - en waar mogelijk verbeteren van C2000 (IVC). 

Bereikte resultaten in 2021 op het gebied van het handhaven en verbeteren van de werking van 

C2000 (o.a. oplossen problems, oplossen dekkingsproblematiek, verbeteren meld- en 

terugkoppelproces, versnelde ontmanteling oude C2000 netwerk, start aanbestedingstraject fallback 

C2000) zijn terug te lezen in hoofdstuk 3: Realisatie op de voorziening Spoedrespons. 

 

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

Het programmaplan NMS is in het voorjaar van 2020 goedgekeurd. De planning is nadien bijgesteld 

ten gevolge van COVID-19, praktijkbevinding en Pré BIT validatie. De resultaten in 2021 op het 

gebied van NMS (o.a. vaststellen en publiceren selectieleidraad, afronding selectiefase met 

selectiebesluit, vaststellen van verbeterplan n.a.v. pré BIT-toets, publiceren dialoogleidraad, start 

dialoogfase) zijn terug te vinden in hoofdstuk 4: Realisatie op de voorziening M. 
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5. Verbeteren van de informatiepositie van centralisten door verrijking in de ondersteunende 

informatie- en expertsystemen. 

De voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen is erop gericht de informatiepositie 

van de centralist zo goed mogelijk te verbeteren. Het betreft alle voorzieningen die de koppeling 

tussen spoedvraag en spoedrespons verrijken en completeren. In hoofdstuk 5: Realisatie op de 

voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen, is terug te lezen welke resultaten 

behaald zijn in 2021. 

 

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. Naar aanleiding van 

het cybersecurity onderzoek van Deloitte uit 2019 zijn in 2021 alle securityrisico’s in kaart gebracht en 

opgepakt; dit loopt door in 2022. In oktober is een cybersecurity awareness week georganiseerd. 

Deze - en alle andere behaalde resultaten op het gebied van cybersecurity zijn terug te vinden in 

hoofdstuk 8: Overige realisatie in 2021. 

 

7. Organisatieontwikkeling van de 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. Van 

daaruit komt de LMS in 2022 tot een vastgesteld inrichtings- en werkingsplan (omvormplan). Het doel 

is om per 1 januari 2023 een ingerichte organisatie te hebben conform de LMS opdracht. Resultaten 

behaald op het gebied van organisatieontwikkeling zijn terug te lezen in hoofdstuk 8: Overige 

realisatie in 2021. 

 

Het jaar 2022 belooft een (in)spannend jaar te worden. Het jaar waarin de meldkamers van Noord-

Nederland en Limburg worden aangesloten, en we ons gaan voorbereiden op de fysieke samenvoeging 

én aansluiting van de nieuwe meldkamer van Oost-Nederland (Q1 2023). Stuk voor stuk grootschalige, 

arbeidsintensieve projecten met vele afhankelijkheden. Daarnaast zal 2022 in het teken staan van het 

verder verbeteren en ontwikkelen van het ICT-platform en het naar aanleiding van inspectie-onderzoeken 

treffen van maatregelen op vele compliance-fronten (continuïteits- en risicomanagement, 

informatiebeveiliging en gegevensbescherming). Dit alles opgeteld bij het ‘gewoon’ garanderen van de 

als vitaal bestempelde, reguliere dienstverlening is voor de nog in de steigers staande LMS-organisatie 

geen sinecure. 

 

Doorkijk naar 1 januari 2023. In de oorspronkelijk uitgestippelde koers, die de realisatie van een netwerk 

van tien meldkamerlocaties omvat, met één motorblok en één vertrouwenwekkende beheer(-organisatie) 

die onderdeel uitmaakt van de politie, markeerde deze datum het eindpunt van een integraal 

bouwproces. Ondertussen weten we beter en meer. Het netwerk van tien meldkamerlocaties en het 

daarbij behorende motorblok worden medio 2025 volledig afgerond. Op 1 januari 2023 zal, bij 

ongewijzigde omstandigheden, circa driekwart van deze klussen geklaard zijn. Waar het gaat om het 

bouwen en opleveren van de bijbehorende, vertrouwenwekkende beheerorganisatie blijft de 

oorspronkelijke planning van kracht. 

 

Na jaren van toenemende bestuurlijke, operationele en technische dynamiek ligt het niet in de lijn der 

verwachting dat het meldkamer-speelveld in rustiger vaarwater zal belanden. De werking en inrichting 

van de LMS die wij bouwen is dan ook zowel gebaseerd op het hier en nu, ‘als elke seconde telt’, 

organiseren van de vereiste meldkamervoorzieningen (T=0), als het vooruitkijkend inspelen op wijzigende 

verwachtingen, behoeftes, mogelijkheden, verplichtingen en risico’s (T+X). 
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De T=0 prestaties van onze voorzieningen monitoren we 24/7 in een nog verder te ontwikkelen 

Meldkamer-Operations. Ten behoeve van T+X wordt gewerkt aan een eerste, later jaarlijks te herijken, 

set samenhangende, meerjarige routekaarten die past binnen de BIAT (startarchitectuur). In 2022 worden 

Meldkamer-Operations, de eerste versie van de routekaarten en de BIAT gereed gemaakt voor 

structureel gebruik vanaf 1 januari 2023. 

 

Terug naar 2021. De LMS heeft samen met alle collega’s en partners veel mogelijk gemaakt in 2021 en 

gaat dat ook weer doen in 2022. De LMS wordt gedragen door professionals die, in een context waarin 

niets vanzelf gaat, heel veel oplossen en bereiken. Professioneel zijn laat zich daarbij vertalen door een 

combinatie van vakmanschap, betrokkenheid en loyaliteit. Een combinatie waar we ook in 2022 weer een 

stevig beroep op gaan- en moeten doen, om onze opdrachten uit te voeren en ambities waar te maken. 

Met hier en daar wat hulp vanuit andere delen van de keten(s) gaat dat zeker lukken. 

 

 

Jan van Loosbroek 

Willemien Los 

Martine Heister 

 

Directie Landelijke Meldkamer Samenwerking 

 

Maart 2022 
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Opbouw document 

Deze jaarverantwoording zet het geformuleerde beleid uit het vastgestelde Strategisch Beleids- en 

Bestedingsplan Meldkamers 2021 af tegen de resultaten die wel of niet behaald zijn in de periode januari 

tot en met december 2021. Hierbij is als bron gebruikt de vastgestelde LMS 4-maandsrapportages over 

de eerste, tweede en derde periode van 2021. De rapportage is opgebouwd uit elf hoofdstukken. 

 

Gestart wordt met een overzicht van de omstandigheden (1) die het jaar 2021 gekleurd hebben, met 

impact op de realisatie. Uitdagende omstandigheden die soms voor vertraging, soms juist voor 

versnelling gezorgd hebben. Hierna volgen zeven hoofdstukken die qua opzet hetzelfde zijn. In deze 

hoofdstukken wordt ingegaan op de realisatie op zes meldkamervoorzieningen en overige realisatie: 

Spoedvraag (2), Spoedrespons (3), M (4), Ondersteunende informatie- en expertsystemen (5), IV/ICT-

infrastructuur (6), Huisvesting en facilitaire services (7) en de overige realisatie (8). Deze hoofdstukken 

starten met de gemaakte afspraken in de planvorming, waarna een verantwoording op de inhoudelijke 

realisatie volgt. Ieder hoofdstuk eindigt met een schematisch resumé. Hierin wordt de mate van realisatie 

gewaardeerd aan de hand van gekleurde vinkjes. 

 

Toelichting op de tabel in hoofdstuk 2 t/m 8: 

√   Realisatie conform aangegeven in het B&Bplan 2021. Let op: dit betekent niet per definitie dat de activiteit 

is afgerond. Sommige activiteiten starten in 2021 maar kennen een langere doorlooptijd. 

√   Activiteiten die weliswaar gestart zijn in 2021 maar waarvan om uiteenlopende redenen het vooraf 

beoogde/gewenste resultaat nog niet is behaald. Gepland was om hierop verder gevorderd te zijn. 

√   Niet gerealiseerd (en ook geen start gemaakt) in 2021, wat wel gepland stond in het B&Bplan 2021. 

√  Gerealiseerd in 2021 als gevolg van ontwikkelingen en omstandigheden; stond niet als zodanig als 

resultaat vermeld in B&Bplan 2021.  

  

In hoofdstuk negen: de 13 meldkamers cijfers (9). In hoofdstuk tien is de financiële verantwoording terug 

te vinden (10). Deze jaarverantwoording sluit af met een kalibratiehoofdstuk (11); de optelsom van de 

realisatie in 2021 die betekenis heeft op (onder andere) scope, tempo, timing, mogelijke financiële keuzes 

of benodigde besluitvorming voor 2022 en verder. Oftewel: de impact van het jaar 2021 op 2022 en 

verder. 
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1 Ontwikkelingen en omstandigheden in 2021 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de meest relevante ontwikkelingen en omstandigheden vermeld die het jaar 2021 

voor een groot deel bepaald hebben. Uitdagende omstandigheden, met impact op de realisatie, die soms 

voor vertraging, soms juist voor versnelling gezorgd hebben. 

 

1.2 Stabiliteit LMS IV/ICT-infrastructuur 

In het tweede deel van 2020 waren er meerdere verstoringen in - met 

name de vier op de LMS IV/ICT-infrastructuur aangesloten - meldkamers. 

Het systeem was onvoldoende stabiel en betrouwbaar en het vertrouwen 

van de meldkamers om aan te sluiten op de LMS IV/ICT-infrastructuur 

kwam op spanning te staan. In oktober 2020 besloot het SMB het 

aansluiten van meldkamers op te schorten tot na de stabilisatiefase. 

Gedurende die periode is veel in het werk gesteld om de stabiliteit van de infrastructuur te verbeteren, 

met behulp van een externe partij (EY). Dit is terug te lezen in hoofdstuk 6: Realisatie op de voorziening 

IV/ICT-infrastructuur. De stabilisatiefase is in juli 2021 verlengd. In het Bestuurlijk Meldkamer Beraad 

(BMB) van december 2021 is besloten tot het einde van de stabilisatiefase en is ingestemd met het 

verbeterplan Triple A versie 1.1 en het voorstel aangepaste metaplanning. 

 
1.3 COVID-19 

Ook in 2021 speelde de wereldwijde pandemie Covid-19. Hoewel het bij vlagen lastig was de planning 

rond te krijgen, heeft het aantal besmettingen onder personeel gelukkig niet voor operationele risico’s 

gezorgd. 

 

In januari was sprake van hoge besmettingscijfers en werd in Nederland 

een avondklok ingesteld. Gestart werd met vaccineren van 30.000 

mensen in de acute zorg. Het kabinet komt in april met een 

openingsplan. De eerste stap eind april is de gedeeltelijke opening van 

winkels en terrassen en het einde van de avondklok. Vanaf mei starten de vaccinaties, beginnend bij de 

65-plussers. 

 

In het najaar ontstaat naast de Delta-variant een nieuwe Covid-19 variant: Omicron. De boostervacinaties 

komen op gang. Thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Mondkapjesplicht gaat weer gelden op meer 

(publieke) locaties. 1,5 meter afstand wordt weer verplicht per 26 november. Het zelftestbeleid wordt 

ingevoerd. Op 26 november volgt een avondlockdown die later verlengd wordt tot januari 2022. Tijdens 

de jaarwisseling geldt een landelijk horecaverbod en vuurwerkverbod. 
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1.4 Informatiebeveiliging meldkamers 

De Inspectie van JenV heeft samen met Agentschap Telecom onderzoek 

gedaan naar de beveiliging van meldkamersystemen. Ten aanzien van de 

conceptrapportage heeft hoor en wederhoor plaatsgevonden (besproken 

in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad). De rapportage wordt in januari 

2022, voorzien van een beleidsreactie, aangeboden aan de Tweede 

Kamer door de minister van JenV. 

 

In september hebben de Inspectie van JenV en Agentschap Telecom een kritische brief gestuurd naar de 

minister van JenV over de - in hun ogen - zeer beperkte opvolging van de aanbevelingen uit de 

Inspectierapporten over Continuïteit uit 2015 en 2019. 

 

1.5 Potentiële kwetsbaarheid Apache Log4j software 

Begin december werd bekend dat wereldwijd sprake was van potentiële kwetsbaarheid in Apache Log4j 

software. Dienst IV/ICT van de politie en de LMS schaalden op. Er zijn maatregelen genomen om de 

centrale systemen te beveiligen tegen ongewenste indringers, waaronder het 

patchen van alle systemen, het draaien van offline back-up s, het plaatsen van 

securitytools (agents), het dagelijks blokkeren van verdachte IP-adressen en er 

is een handelingsperspectief beschikbaar gekomen voor het noodscenario 

‘afkoppeling internet’. Op 24 december is afgeschaald en werd binnen de dienst 

IV/ICT politie een taskforce actief om de laatste punten op te pakken.  
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2 Realisatie op de voorziening Spoedvraag 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de realisatie op de voorziening Spoedvraag. Gestart wordt met de 

planvorming uit het vastgestelde Beleids- en Bestedingsplan Meldkamer 2021, waarna een 

verantwoording op de inhoudelijke realisatie volgt per thema over de periode januari t/m december 2021. 

Hierbij is als bron gebruikt de vastgestelde LMS 4-maandsrapportages over de eerste, tweede en derde 

periode van 2021. Het hoofdstuk eindigt met een schematisch resumé. 

 
 

2.2 Planvorming op de voorziening Spoedvraag  

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

in nood die hulp nodig heeft van de hulpdienst politie, brandweer, ambulancezorg of KMar of een 

combinatie hiervan, die vraagt om activering. 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). 

 

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 het mechanisme hiervoor. 

 

Hieronder de afspraken gemaakt in het Beleids- en Bestedingsplan 2021: 

 De 112-centrale voert de taak aanname 112 uit conform afspraken (90% binnen 10 sec.). 

 De uitvoering van de taak aanname 112 wordt op drie aannamelocaties mogelijk gemaakt. 

 Er vinden vier business releases plaats voor verbeteringen en vernieuwingen in het 112-platform. 

 De activiteiten vanuit de Roadmap 112 worden doorgezet. 

 Lancering 112app. 

 Maatregelen uitvoeren uit inspectierapporten n.a.v. KPN-storing van 24 juni 2019. 

 Onderzoek TNO (2020) naar mogelijke verbeteringen in het openbare netwerk, die moeten leiden 

tot een robuustere bereikbaarheid van 112. Ministeries EZK en JenV bepalen in 2021 welke 

verbeteringen in de 112-keten gewenst zijn. 

 Doorloop uitvoering in 2021 van een extra alternatieve route voor 112, als 112 voor burgers niet 

bereikbaar is. 

 Het handhaven van de continuïteit van automatisch melden i.s.m. de disciplines (o.a. afronden 

van het ontsluiten van Openbare Meldsystemen via IP, het verdiepen van de afspraken met de 

Particuliere Alarmcentrales en het uitbouwen van de afspraken rond E-call). 

 Nieuwe vormen van melden: Het actief bevorderen van de ontsluiting van nieuwe sensoren. De 

disciplines werken aan een eenduidige werkproces rond de sensoren, gefaciliteerd door LMS. 
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2.3 Realisatie op de voorziening Spoedvraag  

Aanbod 112 oproepen en performance 

 In 2021 zijn bijna 3,3 mln. oproepen beantwoord en bijna 1,9 mln. oproepen doorverbonden naar 

meldkamers. Gemiddeld 42% van de oproepen in 2021 was verkeerd gebruik. 

 Performance van de 112 centrale (LE): 95% van de oproepen zijn beantwoord binnen 10 sec. 

(norm: 90%). De gemiddelde aannamesnelheid was 3 sec. en de gemiddelde afhandeltijd was 

21,8 sec. 

 Performance 112 techniek: de beschikbaarheid in 2021 was 100% (norm: 99,995%) en de lost 

calls was 0 (norm: 0). 

 

Voortgang roadmap 112 

 In 2021 is een concept revisie draaiboek 112 opgesteld, waarna vervolgens een profcheck heeft 

plaatsgevonden. Hierna volgde een dilemmasessie met het SMB – georganiseerd door het 

ministerie van JenV. Het revisie draaiboek 112 is eind 2021 klaar voor vaststelling. Daarnaast is 

een draaiboek uitgewerkt voor de eerste 15 minuten van het scenario: een storing waarbij 112 

niet bereikbaar is. 

 De aanbevelingen uit de TNO-onderzoeken naar verbeteringen 112-keten zijn verwerkt in de 

update van de Roadmap 112. 

 De update Roadmap 112 is in 2021 vastgesteld in SMB. 

 Onderzoek TNO (2020) naar mogelijke verbeteringen in het openbare netwerk, die moeten leiden 

tot een robuustere bereikbaarheid van 112. Ministeries EZK en JenV bepalen gezamenlijk welke 

verbeteringen in de 112-keten gewenst zijn. Dit is gestart in 2021 maar nog niet afgerond. 

 Een nadere uitwerking heeft plaatsgevonden naar de rolverdeling LE en LMS. 

 Er heeft in 2021 een pilot plaatsgevonden waarbij de 112-centrale op twee plekken tegelijk 

werkte i.p.v. op één locatie. Het op meerdere plekken organiseren van aanname van 112-

oproepen vraagt eerst om nadere besluitvorming (t.a.v. capacitaire en financiële consequenties) 

alvorens het ten uitvoer kan worden gebracht.  

 Een alternatieve route 112 (n.a.v. KPN-storing 2019) is in realisatie. Het alternatieve nummer is 

klaar voor gebruik. 

 Gebruikersgroep Automatische meldingen/ PAC’s gestart. Er is een (concept) multi visie op 

automatisch melden opgesteld. 

 Voorstel voor verbetering routeren is uitgewerkt met de 112-centrale (LE) en de disciplines. De 

eerste van de in totaal drie verbeterstappen vinden plaats in Business Release 8 (maart 2022). 

Dit betreft de ingebruikname van het omleidings-dashboard waarmee routeringen gemakkelijker 

kunnen worden aangezet (niet voor de kortdurende routeringen). In Business Release 9 (juni 

2022) wordt ook de rapportagetool opgeleverd, zodat rapportages eenvoudig kunnen worden 

gegenereerd m.b.t. routeringen. 

 Meldingen over internet protocol (MoIP). De stuurgroep MoIP concludeerde begin december dat 

MoIP, wat gebruik maakt van de webservice, niet voldoende beschikbaar was voor 

implementatie. Medio december vond overleg plaats over de mogelijkheden om de 

beschikbaarheid naar het gevraagde niveau te krijgen en eventuele alternatieven. 

 

112NL app (onderdeel van de Roadmap 112) 

 In het voorjaar van 2021 werd gesteld dat de 112app pas zou worden gelanceerd als de 112app-

keten robuust genoeg is (stabiliteit, privacy en security). De 112NL app was eind 2021 technisch 

gereed. Besloten is de livegang uit te stellen tot januari 2022 - op verzoek van het veld - wegens 

operationele risico’s rondom de drukste periode van het jaar. 
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2.4 Resumé  

 

VOORZIENING SPOEDVRAAG Realisatie in 2021 

Uitvoering taak aanname 112 conform afspraken (90% binnen 10 sec.) √ 

Uitvoering taak aanname 112 op drie aannamelocaties √ 

Vier business releases voor verbeteringen en vernieuwingen in het 112-platform √ 

Voortzetting activiteiten Roadmap 112 √ 

Lancering 112app √ 

Maatregelen uit inspectierapporten n.a.v. KPN-storing van 24 juni 2019 √ 

Onderzoek TNO (2020) naar mogelijke verbeteringen in het openbare netwerk. 

Ministeries EZK en JenV bepalen welke verbeteringen in de 112-keten gewenst zijn. 

√ 

Doorloop uitvoering van een extra alternatieve route voor 112, als 112 voor burgers niet 

bereikbaar is. 

√ 

Handhaven continuïteit automatisch melden i.s.m. de disciplines. √ 

Meldingen over internet protocol (MoIP) √ 

Nieuwe vormen van melden: ontsluiting van nieuwe sensoren.  √ 
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3 Realisatie op de voorziening Spoedrespons 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de realisatie op de voorziening Spoedrespons. Gestart wordt met de 

planvorming uit het vastgestelde Beleids- en Bestedingsplan Meldkamer 2021, waarna een 

verantwoording op de inhoudelijke realisatie volgt per thema over de periode januari t/m december 2021. 

Hierbij is als bron gebruikt de vastgestelde LMS 4-maandsrapportages over de eerste, tweede en derde 

periode van 2021. Het hoofdstuk eindigt met een schematisch resumé. 

 
 

3.2 Planvorming op de voorziening Spoedrespons  

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

spoedrespons van hulpdiensten, het bijbehorende missiekritische communicatiesysteem en de mogelijke 

alertering van de maatschappij. Hierin zijn begrepen: 

 

 missiekritisch communicatiesysteem (C2000 en P2000) 

 fallback-voorziening C2000; 

 landelijke en lokale alerteringsvoorzieningen (zoals Burgernet en NL Alert). 

 

Het beleid voor deze voorziening is erop gericht de hulpverlener zo snel, actueel en veilig mogelijk de 

juiste respons te kiezen voor het actuele veiligheidsprobleem. Doelstellingen in 2021 zijn: het op niveau 

brengen van het beheerproces voor C2000, ondersteunen IVC in het verbeteren van de werking van het 

systeem, afronden van de DIPP-lijst en het realiseren van een duurzame fallback voor C2000. 

 

Hieronder de afspraken gemaakt in het Beleids- en Bestedingsplan 2021: 

 Het oppakken van de restpunten uit de migratie van het nieuwe C2000 netwerk (2020) gebeurt 

onder verantwoordelijkheid van het departementale programma Implementatie Vernieuwing 

C2000 (IVC). Waaronder in 2021: het vervangen van alle radiobediensystemen op de 

meldkamers in 2021. 

 Realisatie oplossen C2000 dekkingsissues (DIPP-lijst), door IVC en LMS in gezamenlijkheid. 

 Het realiseren van een duurzame fallback voorziening voor C2000. 

 Handhaven en verbeteren van de werking van C2000. 

 Ondersteunen operationeel concept t.a.v. de mogelijkheden die mobiel breedband gaan bieden 

voor missiekritische communicatie, parallel aan het verkennen van de aanbesteding van een 

missiekritische voorziening gebaseerd op mobiel breedband. Het voortouw hierop ligt bij JenV. 

 In 2018 is door het Ministerie van JenV en de veiligheidsregio’s een nieuwe aanbesteding voor 

NL-Alert gestart en die voorziening zal door de LMS in beheer worden genomen. 

 Samen met disciplines en meldkamers de samenhang in de alerteringsfamilie vergroten, zowel 

qua processen en communicatie met burgers als qua techniek en contractmanagement. 

 

 

3.3 Realisatie op de voorziening Spoedrespons  

Handhaven en verbeteren van de werking van C2000 

De meest voorkomende gebruikersproblemen: verbindingsproblemen, bedieningsproblemen meldkamer, 

inteferentie optimizers (zonnepanelen), verstoring P2000. 
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 Diverse problems opgelost; met name de meldkameraudio-problemen en het change-proces is 

verbeterd. 

 Project verbeteren C2000 Meld- en Terugkoppelproces is afgerond, hiermee is het 

meldingenproces verbeterd. 

 Ingebruikname MORE app door gebruikers voor meldingen storingen C2000. 

 Circa 80% van de verbetervoorstellen van TNO zijn geïmplementeerd, onderzoek technische 

prestatie indicatoren loopt. 

 Naar aanleiding van brandstichtingen bij zendmasten in april 2020 had de LMS van het Ministerie 

van JenV een aanvullende opdracht gekregen om extra beveiligingsmaatregelen te treffen op 

C2000 zendmasten. In de zomer van 2020 is de uitrol gestart. Het plaatsen van cameratoezicht 

(incl. streaming) op alle C2000 sites liep door in 2021 en is in dit jaar succesvol afgerond.  

 Het oude C2000-netwerk is versneld ontmanteld. 

 Besluit SMB rondom financieringsvoorstel P2000; het proactief vervangen van de GPS 

controllers. De realisatie hiervan gaat in 2022 plaatsvinden. 

 Besluit om multi-werkgroep in te richten rondom set van geluiden (aandacht centralist bij 

oproepen in eOCS). Doel: komen tot een eenduidige, werkbare set van geluiden. 

 Gestart met verbeteringen en verdere borging MAC rol. 

 

Ontwikkeling beheerorganisatie 

 Gestart met ketenbenadering; van gebruiker naar lokaal beheerder en van MMC tot en met 

leverancier. Resultaat is onder andere het verbeterde meld- en terugkoppelproces C2000. 

 Inrichting Functioneel beheer C2000, hiermee directer contact met aanvragers van changes. 

 Gebruikersonderzoek C2000 gestart, enquête onder gebruikers, centralisten en beheerders vindt 

plaats in Q1 2022 (aanleiding uit TNO rapport na migratie C2000 netwerk). 

 

Fallback C2000 

 PTT-app: gemiddeld 180 (politie)gebruikers per dag / maand. 

 Het aanbestedingstraject Fallback C2000 kende een langere doorlooptijd dan vooraf beoogd. De 

uitkomsten van de Proof of Concept waren in eerste instantie negatief, waardoor de opdracht niet 

kon worden gegund en het traject vertraging op liep. In 2021 was een definitieve gunning in 

voorbereiding. De ondertekening van het contract met de leverancier wordt verwacht begin 2022. 

 

Incident- en notificatiesystemen (INS) 

 INS van de meeste veiligheidsregio’s is in beheer bij LMS en nu nog geplaatst op verschillende 

meldkamerlocaties. In 2021 is gestart met de voorbereiding van een landelijke aanbesteding. Het 

programma van eisen is voorgelegd ter beoordeling aan architectuur en dienstenmanagement. 

Door opgelopen vertraging loopt het traject door in 2022. De risico's van de vertraging zijn in 

kaart gebracht. LMS heeft alle overgedragen contracten voor de huidige INS voorzieningen 

verlengd. 

 

Radiodekking, radiobediensystemen en DIPP 

 Er is een proof of concept gestart voor een outdoor DIB in het gebied de Kempen met een 

advanced GAP filler (kleine cel met minder capaciteit, bedoeld voor kleinschalige gebieden). De 

Outdoor DIB is samen met IVC ontwikkeld. 

 In opdracht van het SMB heeft de LMS gewerkt aan een tussentijdse DIPP2020. Er wordt in 

totaal op 31 DIPP locaties aan het oplossen van dekkingsproblematiek gewerkt. 21 locaties die 

door IVC opgelost moeten worden, zoals opgenomen in het contract met Hytera. 10 locaties uit 

DIPP 2020. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de outdoor DIB. De stand van zaken t.a.v. 

de 31 DIPP locaties: zie de afbeelding hieronder. De lijst zal afnemen als er een mast wordt 

opgeleverd. In 2022 komt er een top 3 van 2021 bij,  conform besluit SMB. 
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 Planning plateau 2 IVC is opgeschort. Sleutelbesluit 0 is in 2021 niet genomen, omdat de testen 

van eOCS lieten zien dat het systeem nog niet voldoet. IVC werkt aan nieuwe migratieplanning 

voor 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: de stand van zaken t.a.v. de 21 DIPP locaties door IVC (V=voltooid, O=onder handen) 

 

Burgernet 

 De beheerprocessen zijn ingericht. 

 In mei heeft een veiligheidsissue plaatsgevonden bij het Burgernetsysteem. Vanaf 19 mei is het 

systeem (gedeeltelijk) buitendienst gegaan en zijn de benodigde maatregelen getroffen. Na 

enkele dagen was het systeem weer volledig beschikbaar. Mede op basis van dit incident is een 

verbeterplan opgesteld en in uitvoering gebracht. 

 Aantal meldkameracties: 12.891 

 Succesvolle meldkameracties: gemiddeld 25,9% 

 Aantal downloads app: 150.535 
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1 Ommen, Hardenberg (2) v v v v v o

2 Leusden v o

3 Oisterwijk v v v v v v o o

4 Blaricum v v v v v o

5 Amstelveen Middenhoven v v v v v v o o

6 Winsum Bafflo Eenrum v v v o o

7 Horssen v v v v v o

8 Weerselo v v v v v v

9 Zetten v v v v v v o o

10 Westerbork v v v v v v o o

11 Noord en Zuid Scharwoude v v v o o

12 Asten, Ommel, Prinsenmeer v v v v v o

13 Bergen op Zoom (2) v v v o

14 Leischendam-Noord v v v v o o

15 Sint-Oedenrode v v v v v o

16 Avenhorn v v v o

17 Didam v v v v v o

18 Arnhem Schuytgraaf v v v o o o

19 Putte en omgeving v v v v v v

20 Musselkanaal v v v v v o

21 Gilze (N-Br) v v v v o o

22 Rotterdam/Zevenkamp v v v v o

23 Enschede zuid v v v v o

24 Lopik/Oudewater v v v v o

25 Rijssen/Enter, Wierden v v v v

26 Recreatiegebied Bussloo (2) v v v v

27 Vierhouten en omg. (4) v v v v

28 A28 Wezep & Nunspeet v v v v

29 Zwolle & Stadshagen (2) v v v v

30 Deventer, Schalkhaar & Diepenveen v v v v

31 Haps & omgeving v v v v

Acquisition Build
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Amber Alert 

 Op 23 november 2021 is Amber Alert in gebruik genomen als onderdeel binnen Burgernet. Per 

deze datum heeft ook de overdracht (beheer) naar LMS plaatsgevonden. 

 

NL Alert 

 Verwervingstraject NL Alert. De voorlopige gunning heeft plaatsgevonden. Het project voor de 

implementatie van de nieuwe NL-Alert broker is gestart. De planning is dat deze na de zomer van 

2022 volledig in gebruik is. 

 Met het ministerie van J&V is afgesproken dat LMS het Taktisch Beheer van NL Alert gaat 

overnemen. Gemaakte afspraken zijn eind 2021 bekrachtigd. 

 112 berichten voor 66 incidenten. 

 Beschikbaarheid broker: 100%. Beschikbaarheid operators: 100%. 

 

Alerteringsfamilie 

 De samenhang in de alerteringsfamilie vergroten, zowel qua processen en communicatie met 

burgers als qua techniek en contractmanagement. Niet opgestart in 2021; gaat in 2022, in 

samenhang met traject JenV, gebeuren. 

 

 

3.4 Resumé  

 

VOORZIENING SPOEDRESPONS Realisatie in 2021 

Vervangen van alle radiobediensystemen (RABS) op de meldkamers. √ 

Realisatie oplossen C2000 dekkingsissues (DIPP-lijst), door IVC en LMS in 

gezamenlijkheid. 

√ 

Het realiseren van een duurzame fallback voorziening voor C2000. √ 

Handhaven en verbeteren van de werking van C2000. √ 

Afronding project beveiliging van alle C2000-sites met cameratoezicht √ 

Ondersteunen operationeel concept t.a.v. de mogelijkheden die mobiel breedband gaan 

bieden voor missiekritische communicatie, parallel aan het verkennen van de 

aanbesteding van een missiekritische voorziening gebaseerd op mobiel breedband. Het 

voortouw hierop ligt bij JenV. 

√ 

INS van de VR’s in beheer gebracht bij LMS en nu nog geplaatst op verschillende 

meldkamerlocaties. Start voorbereidingen landelijke aanbesteding (PvE). 

√ 

Voorlopige gunning verwervingstraject NL Alert. Start project implementatie van de 

nieuwe NL-Alert broker. Afspraken rondom overname tactisch beheer NL Alert door LMS 

zijn eind 2021 bekrachtigd. 

√ 

Samenhang in de alerteringsfamilie vergroten, zowel qua processen en communicatie 

met burgers als qua techniek en contractmanagement (opstart in 2022). 

√ 

 

EXTRA Realisatie in 2021 

Amber Alert in beheer genomen, onderdeel Burgernet. Overdracht beheer naar LMS. √ 

Het oude C2000 netwerk is versneld ontmanteld. √ 

Gewerkt aan C2000 inteferentie-problematiek rondom optimizers / zonnepanelen. √ 

DIPP2020 lijst is opgeleverd op verzoek van het SMB en de uitvoering is gestart. √ 

Besluitvorming rondom proactief vervangen van GPS controllers (P2000). (Uitvoering 

volgt in 2022.) 

√ 
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4 Realisatie op de voorziening M 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de realisatie op de voorziening M. Gestart wordt met de planvorming 

uit het vastgestelde Beleids- en Bestedingsplan Meldkamer 2021, waarna een verantwoording op de 

inhoudelijke realisatie volgt per thema over de periode januari t/m december 2021. Hierbij is als bron 

gebruikt de vastgestelde LMS 4-maandsrapportages over de eerste, tweede en derde periode van 2021. 

Het hoofdstuk eindigt met een schematisch resumé. 

 
 

4.2 Planvorming op de voorziening M  

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 Artificiële Intelligentie). 

 

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. 

 

Hieronder de afspraken gemaakt in het Beleids- en Bestedingsplan 2021: 

 GMS werkbaar houden tot overstap naar NMS. Er is een overbruggingstraject ontworpen, 

bedoeld om GMS operationeel en technisch voldoende werkbaar te houden om de verwachte 

aanbestedingstijd voor een Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) te kunnen overbruggen, met zo 

min mogelijk impact voor de gebruikers. Medio 2021 staat groot-onderhoud (en freeze) gepland. 

 Doelen voor 2021 op het gebied van verwervingstraject NMS: 

o Het Programma van Eisen is gereed en aanvaard in de multi-governance. 

o De BIT-toets is afgerond. 

o De aanbesteding is tot en met de dialoogfase afgerond. 

o De inschrijvingsfase is gestart. 

 

 

4.3 Realisatie op de voorziening M  

GMS 

 De notitie met kaderstelling voor wijzigingen aan GMS (Nut & Noodzaak) is opgesteld en in 

advies- en besluitvormingsproces gebracht. 

 Aan de hand van een inhoudelijk plan van aanpak technische life cycle management en 

bijbehorende planning is medio 2021 gestart met groot onderhoud (inclusief de zgn. ‘freeze’) op 

GMS. De basis updates zijn technisch gereed. Het test- en inregelwerk loopt door begin 2022. 
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 De standaardisatiecommissie GMS is nieuw leven ingeblazen om gezamenlijk met disciplines 

hier verdere stappen in te zetten. De komst van NMS wordt hierbij meegenomen als (mede-) 

richtinggevend. 

 De Applicatie GMS wordt als stabiel ervaren door gebruikers. Aantal verstoringen gereduceerd 

door betere afspraken met de servicedesk en verbeteringen in GMS. 

 Ondanks verbeteringen in de stabiliteit van de Webservice (o.a. ingrepen gedaan op de 

Webservice met leveranciers), is deze nog niet stabiel. Hier worden maatregelen op getroffen. 

Upgraden is nodig en tegelijkertijd nadenken over een nieuwere, robuustere webservice 

(passend bij NMS), geschikt voor vitale dienstverlening (vervolg: Q1 2022). De geplande 

verbeteringen aan de stabiliteit van de webservice zijn in 2021 uitgevoerd conform planvorming, 

maar deze zijn niet afdoende gebleken. 

 Er is een gebruikersoverleg Webservice opgestart in de derde periode van 2021 om de 

verbeteringen met de gebruikers af te stemmen. 

 

Vertraging automatische persalarmering 

 Besloten is in 2021 dat betrokken beleidsdirecties en juridische afdelingen van VWS en JenV, 

indien mogelijk met de Landsadvocaat, een wettelijke verkenning gaan doen naar wat juridisch 

wel/niet mogelijk is. Pas na het in kaart brengen van de juridische (on)mogelijkheden, wordt een 

besluit van beide ministers gevraagd (in 2022), waarbij ook de wenselijkheid wordt meegenomen. 

 

Artificial Intelligence (AI) in een decision support system 

 Een verkenning is gestart binnen de politie om onderdeel te worden van de proeftuin ‘meldkamer’ 

binnen het landelijke programma ‘Spraak naar tekst’. 

 Het vervolgproject Virtuele Meldkamer Assistent is gestart met vijf meldkamers waarvan 

gesprekken worden verzameld en gelabeld. De Vituele Meldkamer Assistent ondersteunt de 

centralist (op basis van 112-gesprekken en andere signalen) in het stellen van vragen of het 

bieden van handelingsperspectief. De assistent benadert de situatie vanuit het incident en maakt 

een snelle eerste analyse op basis van diverse gelijktijdig binnenkomende signalen (112-

gesprek, wearables, beeld). 

 Er wordt gebruik gemaakt van de generieke Speech to Text-voorziening en de labeltool 

(waardering tekst) van het AI-lab van de politie. 

 Het project (inclusief open source speech to tekst en label tool) is gemigreerd naar de politie-

omgeving. E-call simulator. Verwachting: Q2 2022 bouw model op basis van binnengekomen 

resultaten. 

 

NMS1 

 De selectieleidraad is door het SMB vastgesteld en gepubliceerd. 

 De selectiefase van de aanbesteding is gestart en afgerond. 

 Ter voorbereiding op de BIT-toets is een Pré BIT-toets gehouden. Het verbeterplan naar 

aanleiding van de bevindingen uit de Pré BIT-toets is vastgesteld in het SMB. 

 Het selectiebesluit is genomen en 5 leveranciers gaan door naar de dialoogfase. 

 Faseplan dialoog- en inschrijvingsfase is opgesteld. 

 De dialoogleidraad is gepubliceerd waarmee de dialoogfase is gestart. 

 Er is een Stuurgroep NMS ingesteld. 

 
  

                                                      
1 V.w.b. de realisatie van de gemaakte afspraken over NMS moet worden opgemerkt dat de planning daarvan sterk 

is beïnvloed door COVID-19 en herijkingen op basis van praktijkbevinding en Pré BIT validatie. 
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4.4 Resumé  

 

VOORZIENING M Realisatie in 2021 

GMS werkbaar houden tot overstap naar NMS. Groot-onderhoud (en freeze) 

medio 2021. 

√ 

Verbeteringen stabiliteit applicatie GMS door reduceren aantal verstoringen √ 

Doorvoeren geplande verbeteringen aan de stabiliteit van de webservice. √  

NMS: Het voorlopige Programma van Eisen t.b.v. Dialoogfase 1.  √ 

NMS: De BIT-toets. √ 

NMS: De aanbesteding. √ 

NMS: De inschrijvingsfase. √ 
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5 Realisatie op de voorziening Ondersteunende 
informatie- en expertsystemen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de realisatie op de voorziening Ondersteunende informatie- en 

expertsystemen. Gestart wordt met de planvorming uit het vastgestelde Beleids- en Bestedingsplan 

Meldkamer 2021, waarna een verantwoording op de inhoudelijke realisatie volgt per thema over de 

periode januari t/m december 2021. Hierbij is als bron gebruikt de vastgestelde LMS 4-

maandsrapportages over de eerste, tweede en derde periode van 2021. Het hoofdstuk eindigt met een 

schematisch resumé. 

 
 

5.2 Planvorming op de voorziening Ondersteunende informatie- en 
expertsystemen 

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

koppeling tussen spoedvraag en spoedrespons 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, GIS, kernregistraties); 

 Voorzieningen voor business intelligence; 

 Koppelingen met open source bronnen (zoals het weerbeeld, trein- en vliegbewegingen); 

 Actueel Operationeel beeld (bijv. voor beeldregie). 

 

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. 

 

Hieronder de afspraken gemaakt in het Beleids- en Bestedingsplan 2021: 

 Het handhaven van de continuïteit van koppelingen en koppelingen met generieke 

basisvoorzieningen waar mogelijk omzetten van locatie-specifiek naar landelijk. 

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

basisvoorziening objecten, kaartmateriaal, Geo/GIS): 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 of 

wellicht in de disciplinesystemen zelf. Om dit te bereiken is landelijke regie vanuit de disciplines 

essentieel. Met hen wordt een werkplan harmonisatie gemaakt in 2021. 

 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 en de ontwikkeling 

van NMS, zowel qua scope als aanbesteding. Voor GIS geldt dat dit in scope is bij NMS. 
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 Voorziening voor business intelligence: bestaande contracten voor business intelligence 

omzetten in een contract met centrale data opslag en koppeling met de landelijke IV- en ICT- 

infrastructuur. 

Op basis daarvan in 2021 een harmonisatieslag doorvoeren en verder doorontwikkelen.  

 Koppelingen met open source bronnen: het handhaven van de continuïteit van de koppelingen in 

de 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. 

 Op initiatief van de meldkamer Noord-Nederland wordt gewerkt aan ontsluiting van specifieke 

data (o.a. Kustwacht). Dit wordt landelijk uitgebouwd in 2021. 

 Actueel Operationeel beeld (zoals de pilot 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. Op projectmatige basis worden deze pilots uitgevoerd en 

wordt voorbereid of en zo ja hoe de uitkomsten van de pilots worden geborgd. 

 

 

5.3 Realisatie op de voorziening Ondersteunende informatie- en expertsystemen 

Koppelingen met generieke basisvoorzieningen 

 Manual Master is beschikbaar voor meldkamerlocaties die op de landelijke infra zijn aangesloten. 

De change die nodig is voor het ontsluiten van Manual Master op andere meldkamerlocaties is 

nog in uitvoering. 

 

(Koppelingen met) geografische informatie 

 Voor het beschikbaar stellen en houden (wanneer de bron niet beschikbaar is) van kaartmateriaal 

is gekozen voor een GEO-warehouse oplossing. 

 Naast het (landelijk) harmoniseren en ontsluiten van kaartmateriaal is ook een initiatief gestart 

om het GIS-applicatieportfolio landelijk te consolideren en het beheer ervan verder te 

standaardiseren. 

 Behalve bestaande bronnen wordt ook gewerkt aan aanvulling van het materiaal zoals 

bijvoorbeeld Cyclomedia. Hiervoor is een aanbesteding in de maak. 

 Op de vraag vanuit de veiligheidsregio’s gaat de LMS aan de slag met het gestandaardiseerd 

beschikbaar stellen aan alle brandweercentralisten van GEO-informatie uit GEO4OOV. De 

veiligheidsregio’s werken de standaardisatie uit. 

 Voor CityGIS zijn alle regionale contracten omgezet naar één gezamenlijk landelijk contract. 

 

(Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen 

 LMS ontwikkelt samen met de veiligheidsregio’s een portaal-portaal koppeling, zoals er ook al 

bestaat voor AZN. Dit gebeurt via een pilot in Oost-Nederland. Het doel is om alle datastromen 

tussen VR’s en hun meldkamerfuncties via de portaal-portaal koppeling te laten verlopen. Op 

termijn komt het ontwikkelde koppelvlak mogelijk ook beschikbaar voor uitwisseling van GEO-

informatie. De pilot portaal-portaal koppeling komt in 2022 tot eerste resultaten. 

 Onderzoek naar mogelijkheden aansluiting Kustwachtcentrum op de meldkamers brandweer 

voor verbeterde informatie-uitwisseling, getrokken door de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

LMS participeert. Afhankelijk van uitkomst onderzoek kan dit besluitvorming vragen in 2022. 

 Ontsluiting van actuele voertuigladingdata bij incidenten naar de meldkamers brandweer 

(DEFLOG). Quick scan uitgevoerd. Krijgt vervolg in 2022 (mogelijk besluitvorming nodig in 2022). 

 

Voorziening voor business intelligence 

 Er loopt een project om op het landelijke platform de voorziening voor sturingsinformatie te 

consolideren. Nadat aanvankelijk drie meldkamers gebruik konden maken van een 

(pré)productieomgeving, is vervolgens een landelijke voorziening voor sturingsinformatie 

beschikbaar gemaakt. 
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 Ten aanzien van management info en business intelligence is gewerkt aan een testcase in de 

meldkamer Noord-Holland. Landelijk is een werkgroep gestart in 2020 die ook in 2021 actief was. 

 Overeenstemming met de disciplines over gebruik van meldkamergegevens voor 

sturingsinformatie is een doorlopend proces. 

 BICC (Business Intelligence Competent Center) gaat op termijn ook het functioneel beheer voor 

het landelijke platform uitvoeren. 

 

Actueel Operationeel Beeld 

 Start pilot meldkamer Noord Holland: gebruik van livestream bij meldingen. Een toepassing om 

vanuit de meldkamer live mee te kijken met de melder ten behoeve van de beeldvorming en    

hulpverleningstaken. In 2021 hebben de disciplines VR’s/BRW en politie de vraag gesteld om 

deze functionaliteit landelijk uit te rollen. 

 

Pilot Beeldregie 

 De LMS ondersteunde in 2021 de pilot Beeldregie. De pilot is gericht op het onderzoeken van de 

business case voor het realiseren van een voorziening die het mogelijk maakt de meldkamers te 

voorzien van beelden die het incidentpatroon kunnen verrijken. De pilot wordt uitgevoerd op de 

meldkamer Rotterdam; opbrengsten en ervaringen zijn, na besluitvorming, bedoeld voor het 

gehele land. De pilot kent een lange aanloop, mede vanwege de complexiteit in de context van 

de meldkamers, de governance en de beschikbaarheid van projectleiders. De voorbereidingen 

voor het 1e plan van aanpak, de invulling van de projectorganisatie en de opzet van het project 

zijn afgerond in december 2021, op basis waarvan in 2022 besluitvorming kan plaatsvinden. 

 

Het zwaartepunt lag in 2021 op opruimen en opschonen (als gevolg van overname beheer). In 2022 

zal verder gewerkt worden aan het opruimen van restpunten middels een projectmatige aanpak. Het 

verder verbeteren en harmoniseren van werkprocessen, sturen op landelijke harmonisatie van 

informatiestandaarden, uniforme inrichting van applicaties en koppelvlakken samen met de 

disciplines in 2022, is hierbij van belang voor het verder brengen van deze voorziening. 

 

5.4 Resumé  

 

VOORZIENING ONDERSTEUNENDE  INFORMATIE- EN EXPERTSYSTEMEN Realisatie in 2021 

Het handhaven van de continuïteit van koppelingen en koppelingen met generieke 

basisvoorzieningen waar mogelijk omzetten van locatie-specifiek naar landelijk. 

√ 

(Koppelingen met) discipline specifieke informatie- en kennissystemen: 

standaardisatie in de koppelingen aanbrengen waar mogelijk. Komen tot een 

werkplan harmonisatie (disciplines gezamenlijk). 

√ 

Zoveel mogelijk harmoniseren bij afloop van contracten/ bereiken technische 

levensduur. 

√ 

Voorziening voor business intelligence: bestaande contracten omzetten in een 

contract met centrale data opslag en koppeling met de landelijke IV- en ICT- 

infrastructuur. Harmonisatieslag doorvoeren en verder doorontwikkelen. 

√ 

Handhaven continuïteit koppelingen met open source bronnen. √ 

Onderzoek naar mogelijkheden aansluiting Kustwachtcentrum op de meldkamers 

brandweer voor verbeterde informatie-uitwisseling, getrokken door de 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (LMS participeert). 

√ 

Onderzoeken van mogelijkheden AI in een decision support system. √ 

Actueel Operationeel beeld √ 

Beeldregie √ 
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6 Realisatie op de voorziening IV/ICT-infra 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de realisatie op de voorziening IV/ICT-infrastructuur. Gestart wordt 

met de planvorming uit het vastgestelde Beleids- en Bestedingsplan Meldkamer 2021, waarna een 

verantwoording op de inhoudelijke realisatie volgt per thema over de periode januari t/m december 2021. 

Hierbij is als bron gebruikt de vastgestelde LMS 4-maandsrapportages over de eerste, tweede en derde 

periode van 2021. Het hoofdstuk eindigt met een schematisch resumé. 

 
 

6.2 Planvorming op de voorziening IV/ICT-infrastructuur 

De voorziening IV en ICT infrastructuur betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het 

fundament van het netwerk van meldkamers, daarmee randvoorwaardelijk zijn en bestaan uit de IT-

infrastructuur en de basis IV/ICT-voorzieningen. Hierin zijn begrepen: 

 

 IT-infrastructuur (zoals datacenters, verbindingen); 

 de werkplek voor de centralist; 

 audiovisuele middelen, zoals video walls; 

 meldkamertelefonie. 

 

Een continu werkende IV- en ICT-infrastructuur die voor de centralist een goede basis biedt is beoogd. In 

2020 is een actieplan stabiliteit landelijke IV- en ICT-infrastructuur vastgesteld en dat plan wordt in 2021 

met prioriteit uitgevoerd. 

 

Hieronder de afspraken gemaakt in het Beleids- en Bestedingsplan 2021: 

 Aanpassen en in de besluitvorming brengen van de nieuwe metaplanning t.g.v. verlenging 

stabilisatiefase en ontwikkelingen huisvesting. 

 Samen met de dienst ICT politie verder doorontwikkelen, compartimenteren en segmenteren van 

de infrastructuur meldkamers, zoals is opgenomen in het actieplan stabiliteit landelijke IV- en 

ICT-infrastructuur. Aanvullende maatregelen nemen tegen kwetsbaarheden in de uitvoering van 

beheer. Het verhogen van de redundantie op diverse componenten.  

 Het handhaven van de continuïteit van de werkplek van de centralist (meldtafel, beeldschermen 

en geconfigureerde werkstation) inclusief de functionaliteiten die hem of haar ter beschikking 

staan. Een belangrijke rol is weggelegd bij de groep lokaal beheerders onder leiding van de 

kwartiermakers bedrijfsvoering die gezamenlijk het beheer uitvoeren. Zij vormen de verbinding 

tussen de gebruikers op de meldkamer en de LMS, om klachten, changes, storingen en 

dergelijke op te vangen en deze door te geleiden, zodat er op gehandeld kan worden. 

 Het geschikt en robuust maken van AV-middelen op de aangesloten meldkamers (gegeven de 

verschillende behoeftes per meldkamer). 

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

onderzocht worden op welke wijze meer harmonisatie tussen de lokale infrastructuren mogelijk is 

en hoe de daarmee verbonden applicaties en koppelvlakken het beste kunnen verlopen. Dit 

onderzoek in 2021 aan de hand van drie sporen: 

o Het zoveel mogelijk harmoniseren van applicaties (aan de hand van business cases); 

o Het zoveel mogelijk ontsluiten van lokale applicaties in de landelijke omgeving; 

o Het realiseren van een Regionale Standaard Omgeving (RSO) waarop de lokale 

applicaties en systemen staan, die niet geharmoniseerd kunnen worden en waarvan het 
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niet mogelijk of wenselijk is deze te ontsluiten via de landelijke omgeving. De Standaard 

Omgeving maakt het mogelijk dat locatie-onafhankelijk toch alle applicaties bereikbaar 

zijn. Dit helpt bij uitwijk en bij continuïteit. In 2021 wordt een kaderstellend voorstel voor 

de lokale applicaties en de regionale standaardomgeving aangeboden aan het SMB. 

 

 

6.3 Realisatie op de voorziening IV- en ICT-infrastructuur 

Stabiliteit IV- en ICT-infrastructuur 

 Het beschikbaarheidspercentage van het landelijk LMS platform over het jaar 2021 was 

99,99933%, conform afgestemde definitie (KPI voor stabilisatiefase is 99,99%). 

 Vanwege de willekeurige uitval van werkplekken in de periode 23 februari tot 10 maart en 29 april 

tot 11 mei is een Taskforce ingericht. Workarounds zijn toegepast om de impact te verminderen 

en is onderzoek gedaan door het (tijdelijk) aanbrengen van precisie-monitoring op de 

aangesloten meldkamers en RC3. De oorzaak is gevonden en opgelost. In mei waren er bijna 

dagelijks voortgangsberichten over de verstoringen op de vier LMS-meldkamers. 

 Het aantal incidenten neemt na mei af en blijft hierin redelijk stabiel, nadat in juli het separate 

meldkamerportaal in productie is genomen. De huidige bypass portal is redundant (dubbel) 

uitgevoerd. Vanuit de technische monitoring is waarneembaar dat dit resulteert in een rustigere 

en stabielere ICT-omgeving. 

 Op 26 juni was een verstoring door uitval van de RSO-omgeving in de meldkamer Oost-Brabant, 

waardoor de meldkamertelefonie niet beschikbaar was en het intake-proces moest uitwijken naar 

de meldkamer Rotterdam voor een periode van een week. De oorzaak lag in het feit dat het 

regionale dataopslagsysteem beschadigd was geraakt. Besloten is de operationele uitwijk-

scenario’s op orde te brengen over de hele linie, in geval dat meerdere meldkamers tegelijkertijd 

uitwijk behoeven. 

 In de tweede periode van 2021 is geruisloos een lifecyclevervanging van de centrale 

serverinfrastructuur uitgevoerd. Deze vervanging resulteert in een betere performance en meer 

capaciteit. Dit creëert meer stabiliteit en geeft ruimte voor de nog komende (aansluit)projecten. 

 De eerste dual vendor netwerkaansluiting is technisch opgeleverd in de aan te sluiten meldkamer 

Limburg. Dit wordt de standaard voor aan te sluiten meldkamers in Limburg en Noord-Nederland 

(en de resterende meldkamers). Er wordt een implementatieplan opgesteld i.s.m. de aangesloten 

meldkamers om daar de dual vendor oplossing ook te realiseren. 

 Er zijn diverse gebruikersbijeenkomsten georganiseerd en er zijn informatieve webinars 

aangeboden aan het veld. 

 Er zijn heldere beheerafspraken (met OLA’s en DAP’s) gemaakt met de Dienst ICT politie. 

 Binnen de Dienst ICT politie is een dedicated separaat beheerteam Netwerken gestart in de 

tweede periode van 2021. 

 Er is een Taskforce LMS/D-ICT ingericht om verbeterpunten met prioriteit op te pakken rondom 

extra aandacht voor mens en organisatie in het beheer van de landelijke infrastructuur (conform 

advies EY). De taskforce heeft vier taken die optimaliseren wat er al is. Loopt door tot april 2022. 

 

Criteria einde stabilisatiefase en verbeterplan 1.1 

 Er is een externe partij (EY) aangetrokken die gestart is met een audit. EY heeft hiervoor vele 

meldkamers bezocht en ca. 40 interviews afgenomen. EY heeft vervolgens in periode 3 van 2021 

een impactanalyse opgeleverd om te komen tot besluitvorming rondom kwaliteitscriteria einde 

stabilisatiefase. 

 Er zijn ketenchecks uitgevoerd; het ‘end to end’ langslopen van de configuratie op de 

meldkamers (scope: de regionale IV-omgeving en de landelijke omgeving). Gestart op de 

meldkamer Oost-Brabant en daarna op de andere drie aangesloten meldkamers. 

Kwetsbaarheden zijn gevonden vooral in de lokale infrastructuur. De uitkomsten zijn besproken 

met de betrokken directieteams. Maatregelen worden voorbereid gericht op het mitigeren van 
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risico’s. Ketenchecks voor meldkamer Noord-Nederland en meldkamer Limburg zijn in 

voorbereiding voor 2022. 

 Eind mei 2021 is de “4+1 werkgroep” ontstaan, met vertegenwoordiging vanuit de vier 

aangesloten meldkamers en meldkamer Limburg. De rol van deze werkgroep was drieledig: 

(1) ervaren en duiden hoe de prestaties van de landelijke IV- en ICT-infrastructuur zijn; 

(2) fungeren als begeleidingsgroep bij het komen tot kwaliteitscriteria voor het einde van de 

stabilisatiefase; 

(3) fungeren als begeleidingsgroep voor de ketenchecks op de vier aangesloten meldkamers. 

Deze werkgroep is eind 2021 opgeheven omdat de resultaten zijn behaald en een eindnotitie is 

opgeleverd. 

 Besluitvorming in SMB (28 juni) en BMB (30 juni) leidt tot wijziging aanpak; verlenging en 

verbreding van het Triple A verbeterplan. Verlenging betekent: van eindgebruiker tot 

eindleverancier. Verbreden betekent: infrastructuur, regionale special omgevingen, koppelingen 

en applicaties. 

 In periode 2 van 2021 is een masterplanning aanpak Triple A met mijlpalen, resultaten en een 

tijdlijn opgeleverd. 

 Er is een gewerkt aan een herijkt triple A Verbeterplan 1.1 (als tussenstap) en 2.0 op basis van 

ervaringen uit de stabilisatiefase en de adviezen van EY. 

 In het BMB van december is besloten tot het einde van de stabilisatiefase en is ingestemd met 

het verbeterplan Triple A versie 1.1 en het voorstel aangepaste metaplanning. 

 

Metaplanning aansluitingen 

 In de eerste periode van 2021 is door het SMB een besluit genomen om de aansluiting van de 

meldkamer Limburg uit te stellen tot na beëindiging van de stabilisatiefase. Het directieteam van 

de meldkamer Limburg heeft op 23 augustus het besluit genomen helemaal niet aan te sluiten in 

2021. 

 In juli heeft het BMB besloten de stabilisatiefase te verlengen en daarmee het verder aansluiten 

van meldkamers “on hold” te zetten. 

 In het BMB van december is het voorstel aangepaste metaplanning aangenomen. 

 

Regionale Standaard Omgeving (RSTO) 

 Planvorming rondom Regionale Standaard Omgeving en start gemaakt met het standaardiseren 

van RSO-omgevingen (startend met meldkamer Oost-Brabant). 

 Het project vervangt de huidige regionale ICT-omgevingen waarop o.a. meldkamer-telefonie en 

voicelogging draaien. Deze gestandaardiseerde infra worden onderdeel van de landelijke LMS-

infra, en levert een belangrijke bijdrage aan de uniforme inrichting van de ICT van de 

meldkamers. Dienst ICT heeft een technisch ontwerp opgesteld en zal in januari 2022 de offerte 

opleveren. 

 Voorbereidingen zijn gestart eind 2021 voor een kaderstellend voorstel voor de lokale applicaties 

en de regionale standaardomgeving ten behoeve van het SMB van februari 2022. 

 

Architectuur, BIAT, BIV, gebruikerscriteria 

 Eind 2021 gestart met een landelijk multi-architectuuroverleg (t.b.v. harmonisatie). 

 Er zijn startgesprekken gevoerd rondom BIAT en BIV-classificaties. De LMS is bezig met een 

plan van aanpak om samen met het veld de BIAT-architectuur scherp te krijgen. 

 Samen met de disciplines is gewerkt aan een notitie rondom aanpak gebruikerscriteria in relatie 

tot de BIAT. Hierin staan twee mogelijke scenario’s voor het onderzoek van EY naar 

gebruikerscriteria op de IV- en ICT-dienstverlening van de LMS. Besluitvorming verwacht in Q1 

2022. 
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Security 

 Beveiligingsmaatregelen zijn genomen: ICT-voorzieningen zijn onderzocht op kwetsbaarheden 

en maatregelen zijn doorgevoerd. 

 Er is een proces ingericht in geval van ernstige security risico’s. 

 Er is een wachtwoorden- en schermbeveiligingsbeleid gerealiseerd. 

 In december 2021 is een opschaling gestart in verband met de zogenaamde ‘Apache Log4j’ 

kwetsbaarheid. Er zijn, met vereende krachten, diverse maatregelen geïmplementeerd om de 

systemen optimaal te beschermen tegen ongewenste indringers. 

 Het project Verbeteren Informatiebeveiliging LMS heeft in 2021 een aantal pilots gedaan op het 

gebied van Vulnerability Management. In 2022 zal dit voortgezet worden, hiervoor is een 

faseplan opgesteld. 

 

Werkplek centralist  

 Er zijn in periode 1 van 2021 compliance- en security maatregelen doorgevoerd. 

 Gestart met Inrichting Werkplek Monitoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 2: Werkplek Monitoring 

 

Audiovisuele (AV) middelen 

 Het huidige mantelcontract AV-middelen van de politie loopt in mei 2022 af. De voorbereidende 

activiteiten t.a.v. een aanbesteding zijn in 2021 opgestart. De disciplines zijn betrokken geweest 

bij het opstellen van het programma van eisen. 

 Het verwervingstraject AV-middelen wordt politie-breed uitgevoerd. De LMS heeft de eisen en 

wensen met betrekking tot de meldkamers aangescherpt. De conceptstukken voor deze 

verwerving zijn in december in een afrondende fase terecht gekomen. 

 

Meldkamertelefonie 

 De disciplines hebben ingestemd met het Visiedocument ‘Van Meldkamertelefonie naar 

communicatieplatform’. 

 Er is een inventarisatie gedaan naar alle meldkamertelefonie-systemen (inclusief contracten).  
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6.4 Resumé 

 

VOORZIENING IV- EN ICT-INFRASTRUCTUUR Realisatie in 2021 

Aanpassen en in de besluitvorming brengen van de nieuwe metaplanning t.g.v. 

verlenging stabilisatiefase en ontwikkelingen huisvesting. 

√ 

Samen met de dienst ICT politie verder doorontwikkelen, compartimenteren en 

segmenteren van de infrastructuur meldkamers, zoals is opgenomen in het actieplan 

stabiliteit landelijke IV- en ICT-infrastructuur. Aanvullende maatregelen nemen tegen 

kwetsbaarheden in de uitvoering van beheer. Het verhogen van de redundantie op 

diverse componenten. 

√ 

Het handhaven van de continuïteit van de werkplek van de centralist (meldtafel, 

beeldschermen en geconfigureerde werkstation) inclusief de functionaliteiten die hem of 

haar ter beschikking staan. 

√ 

Het geschikt en robuust maken van AV-middelen op de aangesloten meldkamers. √ 

Onderzoek naar hoe meer harmonisatie tussen de lokale infrastructuren mogelijk is 

(applicaties en koppelvlakken), o.a. door harmoniseren van applicaties, ontsluiten van 

lokale applicaties in de landelijke omgeving en het realiseren van een Regionale 

Standaard Omgeving (RSO). In 2021 is een kaderstellend voorstel voor de lokale 

applicaties en de regionale standaardomgeving aangeboden aan het SMB. 

√ 

2021 en verder: verkrijgen van 5G/mobiel breedband als ICT- en IV-infrastructuur 

voorziening voor de meldkamers en hulpdiensten. Toekomstige missiekritische 

communicatievoorziening. 

√ 

 

EXTRA Realisatie in 2021 

Vanwege de willekeurige uitval van werkplekken in periode 1 van 2021 is een Taskforce 

verstoringen uitval werkplekken geactiveerd. 

√ 

In periode 2 van 2021 is een Taskforce LMS/D-ICT opgestart om verbeterpunten met 

prioriteit op te pakken rondom extra aandacht voor mens en organisatie in het beheer van 

de landelijke infrastructuur (conform advies EY). 

√ 

In periode 3 van 2021 is een opschaling gestart i.v.m. ‘Apache Log4j’ kwetsbaarheid. Er 

zijn diverse maatregelen geïmplementeerd om de systemen optimaal te beschermen. 

√ 

Er zijn ketenchecks uitgevoerd op de vier aangesloten meldkamers. De uitkomsten zijn 

besproken met de betrokken directieteams. Maatregelen worden voorbereid gericht op 

het mitigeren van risico’s. Ketenchecks voor meldkamer Noord-Nederland en meldkamer 

Limburg zijn in voorbereiding voor 2022. 

√ 

Inrichting (tijdelijke) “4+1 werkgroep” met een drieledige rol. Een eindnotitie is opgeleverd. √ 

Er zijn diverse gebruikersbijeenkomsten georganiseerd en er zijn informatieve webinars 

aangeboden aan het veld. 

√ 
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7 Realisatie op de voorziening Huisvesting en 
facilitaire services 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de realisatie op de voorziening Huisvesting en facilitaire services. 

Gestart wordt met de planvorming uit het vastgestelde Beleids- en Bestedingsplan Meldkamer 2021, 

waarna een verantwoording op de inhoudelijke realisatie volgt per thema over de periode januari t/m 

december 2021. Hierbij is als bron gebruikt de vastgestelde LMS 4-maandsrapportages over de eerste, 

tweede en derde periode van 2021. Het hoofdstuk eindigt met een schematisch resumé. 

 
 

7.2 Planvorming op de voorziening Huisvesting en facilitaire services 

De voorziening Huisvesting en facilitaire services betreft de voorzieningen die onderdeel uitmaken van 

het fundament van het netwerk van meldkamers en daarmee randvoorwaardelijk zijn. Hierin zijn 

begrepen: 

 

 Huisvesting; 

 de (fysieke) Inrichting; 

 facilitaire services (zoals schoonmaak, beveiliging). 

 

Het beleid voor huisvesting en facilitaire services heeft als oogmerk goede meldkamers met een goede 

werkomgeving voor centralisten. 

 

Hieronder de afspraken gemaakt in het Beleids- en Bestedingsplan 2021: 

 

Huisvesting 

 Het beheer op de huisvesting is gericht op het blijvend in gebruik kunnen houden van de 

meldkamers, rekening houdend met life cycle management. In 2021 wordt gewerkt aan het 

realiseren van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn (bouwkundig en installatietechnisch gereed in 

2022). Tevens krijgen in 2021 de planvorming en de uitvoering voor de nieuwe meldkamer in 

Hilversum (planning gereed in 2025) verder vorm. 

 Wegens vertraging van huisvesting danwel veranderende wensen van het veld, zal de 

metaplanning aansluitingen in 2021 op elementen moet worden aangepast en in de 

besluitvorming worden gebracht. 

 In 2020 is onderzoek gestart naar de elektrische en werktuigbouwkundige installaties (E&W-

installaties) van de meldkamers. De verwachting is dat dit onderzoek tot een verbeterplan leidt 

dat in uitvoering komt in 2021 en 2022. 

 

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. Ook de noodzakelijke middelen voor de 1,5 meter samenleving die aangebracht zijn 

in 2020 bij de Covid-19 crisis vallen onder dit beheer. 

 Bij de meldkamers in Noord-Holland, Rotterdam en Noord-Nederland zijn voor het beheer op de 

fysieke inrichting contracten afgesloten met de eigenaren van deze meldkamers. 
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Facilitaire services 

 De facilitaire services (zoals schoonmaak, fysieke beveiliging) zijn ingericht passend bij het 24/7 

in gebruik zijn van de meldkamers en bij het vitale karakter van de meldkamers. Als 

omstandigheden daarom vragen (zoals tijdens de Covid-19 crisis) worden extra inspanningen 

geleverd. 

 

 

7.3 Realisatie op de voorziening Huisvesting en facilitaire services 

Huisvesting 

 De feitelijke realisatie van het nieuwbouwproject meldkamer Oost-Nederland is na een 

succesvolle Europese aanbesteding gestart. Het project vordert gestaag richting de afgesproken 

bouwkundige oplevering in mei 2022. 

 Het Definitief Ontwerp en het Technisch Ontwerp van de nieuwbouw meldkamer Midden 

Nederland in Hilversum zijn vastgesteld. De omgevingsvergunning nieuwbouw is eind augustus 

2021 verleend. De sloopvergunning van het bestaande pand is verleend en de sloop is in 

september gestart. Onderdeel hiervan is dat de bestaande C2000-mast is verplaatst. De 

Europese aanbesteding realisatie nieuwbouw meldkamer Midden-Nederland in Hilversum is door 

het PDC on hold gezet wegens tegenvallend resultaat. Impact op- en scenario’s voor- de nieuwe 

huisvesting Meldkamer Midden-Nederland worden uitgewerkt in concrete voorstellen. Doelstelling 

is (en blijft) om een nieuwe meldkamer in 2025 operationeel te hebben. 

 Het traject nieuwbouw Meldkamer Amsterdam is opgestart (initiatieffase). De onderzoeks-

rapportage is gereed en de business case nieuwbouw Meldkamer Amsterdam is in afronding. 

Verdere afstemming heeft plaatsgevonden met het Amsterdam UMC en de gemeente over de 

beoogde locatie en de te volgen procedures. 

 De ontwikkelingen metaplanning project aansluiten worden gevolgd, de component huisvesting 

bij de verschillende aansluitprojecten is geborgd (Maastricht, Lelystad, Utrecht, Den Haag, 

Drachten en Amsterdam). Daarnaast blijft het aansluiten geborgd in de nieuwbouwprojecten 

Apeldoorn en Hilversum. 

 De voorbereidingen, prioritering en planning zijn in volle gang gebracht om de feitelijke uitvoering 

van de GAP-analyses, op basis van het vastgestelde Technische Programma van Eisen E&W 

door het PDC uit te laten voeren. De feitelijke realisatie van het E&W project is in voorbereiding 

bij het PDC FM Huisvesting. Alle meldkamers zijn geprioriteerd en ingepland, met een 

nadrukkelijke samenhang met de nieuwe aansluitplanning. Als eerste worden de meldkamers 

Utrecht, Lelystad  en Rotterdam in uitvoering genomen en in 2022 afgerond. 

 De Dienstverleningsovereenkomst PDC-LMS Huisvesting 2022 is in voorbereiding. 

 Voorbereiding landelijke programma van eisen toepassing bio-dynamische verlichting is in 

uitvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Afbeelding 3: eerste paal slaan - meldkamer Oost-Nederland 
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Fysieke inrichting 

 Het concept Strategische Huisvestingplan LMS is gereed en wordt begin 2022 ter besluitvorming 

voorgelegd. Hieraan ten grondslag liggen het algemeen Programma van Eisen en het 

vastgestelde technische Programma van Eisen E&W. Hiermee is de fysieke inrichting geborgd - 

rekening houdend met het 24/7 karakter van de meldkamers en het life cycle management. In 

deze versie van het Strategisch Huisvestingsplan zijn de meest recente ontwikkelingen verwerkt 

(herziende metaplanning, opschalings- en opleidingsvoorzieningen). 

 In gezamenlijkheid met de ervaringen op de meldkamers en het PDC project ‘Anders Werken’ is 

uitvoering gegeven op de meldkamers aan de noodzakelijke richtlijnen en invulling voor een 1,5 

meter samenleving. 

 Gezien de verschillende (multidisciplinaire) ontwikkelingen is voor de meldkamer Rotterdam een 

Huisvestingsplan WPC Rotterdam 2021-2027 opgesteld (en door het directieteam Rotterdam 

vastgesteld), alsook een Objectplan  ‘WPC Rotterdam 2022-2027’. 

 Voor de meldkamer Den Haag is een concept Huisvestingsplan ‘De Yp 2021-2031’ opgesteld. 

Een Objectplan ‘De Yp 2022-2032’ is in voorbereiding. 

 Voor de meldkamer Amsterdam is een concept Huisvestingsplan ‘Elandsgracht 2021-2026’ 

opgesteld. Een Objectplan ‘Elandsgracht 2021-2026’ is in voorbereiding. 

 Toekomstige ontwikkelingen in meldkamer Noord-Nederland worden opgenomen in het PDC 

project ‘Drachten/Kelvinlaan’. 

 

Facilitaire services 

 De in beheer name van de (meldkamer)verdiepingen van het WPC Rotterdam bij het PDC is 

afgerond. 

 De borging van de dienstverlening bij het PDC per augustus 2021 is gerealiseerd. De evaluatie 

van de dienstverlening voor het kantoor van de LMS in Zeist bij het PDC is positief afgerond.  

 Het strategisch voertuigenplan is in voorbereiding: de contouren van het strategisch 

voertuigenplan PDC ten behoeve van de LMS 2022 zijn verder aangescherpt. 

 De LMS heeft afspraken gemaakt met het PDC over facilitaire services en deze zijn opgenomen 

in een diensten en productencatalogus+ (DPC+). De dienstverlening van deze voorziening is 

geborgd binnen de politie. 

 Als onderdeel van de DVO tussen het PDC en LMS, wordt gewerkt aan een exacte 

kostenbepaling voor het meldkamer-deel van huisvesting en facilitaire services (t.b.v. activity 

based costing). 

 Project aanbesteding meldtafel en implementatie van het nieuwe contract is per 1 juni 2021 

succesvol afgerond. Een nieuwe raamovereenkomst is afgesloten voor het leveren van 

meldtafels. De nieuwe meldtafel is op meerdere onderdelen verbeterd en het onderhoud van alle 

meldtafels is nu onderdeel van de overeenkomst. 

 Uitrol bedrijfskleding LMS succesvol geïmplementeerd en in Q2 afgerond.  

 De eerste stappen zijn gezet naar een serviceloket FM/HV voor de LMS in afstemming met 

Servicedesk FM van het PDC. 

 In samenwerking met operationeel beheer LMS voorbereiden op inrichting integraal beheer in 

nabijheid meldkamers. 
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7.4 Resumé  

 

VOORZIENING HUISVESTING EN FACILITAIRE SERVICES Realisatie in 2021 

In 2021 wordt gewerkt aan het realiseren van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn 

(planning gereed in 2022). 

√ 

 

In 2021 krijgen de planvorming en de uitvoering voor de nieuwe meldkamer in 

Hilversum (planning gereed in 2025) verder vorm. 

√ 

Strategisch Huisvestingplan LMS, rekening houdend met het 24/7 karakter van de 

meldkamers en het life cycle management. Rekening houdend met meest recente 

ontwikkelingen (o.a. herziende metaplanning). 

√ 

Uitvoering verbeterplan elektrische en werktuigbouwkundige installaties (E&W-

installaties) van de meldkamers in 2021 en 2022. 

√ 

Fysieke inrichting, rekening houdend met het 24/7 karakter van de meldkamers en 

het life cycle management. Noodzakelijke middelen t.a.v. 1,5 meter samenleving 

(Covid-19).  

√ 

Contracten afsluiten met de eigenaren van meldkamers t.b.v. beheer op de 

fysieke inrichting op de meldkamers (Noord-Holland, Rotterdam en Noord-

Nederland). 

√ 

De facilitaire services zijn ingericht, passend bij het 24/7 in gebruik zijn van de 

meldkamers en bij het vitale karakter van de meldkamers. Als omstandigheden 

daarom vragen (vb. Covid-19) worden extra inspanningen geleverd. 

√ 
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8 Overige realisatie in 2021 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de overige realisatie in 2021: 

 

 De door de LMS geleverde voorzieningen die buiten de meldkamervoorziening op de 

meldkamers vallen (soms ook buiten de wereld van spoed). 

 Werking & Organisatie; dit betreft onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van 

LMS naar een zakelijke en professionele organisatie. 

 Meldkamervoorziening-overstijgende onderwerpen. 

 

Gestart wordt met de planvorming uit het vastgestelde Beleids- en Bestedingsplan Meldkamer 2021, 

waarna een verantwoording op de inhoudelijke realisatie volgt per thema over de periode januari t/m 

december 2021. Hierbij is als bron gebruikt de vastgestelde LMS 4-maandsrapportages over de eerste, 

tweede en derde periode van 2021. Het hoofdstuk eindigt met een schematisch resumé. 

 
 

8.2 Planvorming 

Hieronder de afspraken gemaakt in het Beleids- en Bestedingsplan 2021. 

 

Voorzieningen die buiten de meldkamervoorziening op de meldkamers vallen 

Pilots Zorgcoördinatiecentra (ZCC) 

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

meldkamers in het kader van de pilots zorgcoördinatie. Eind 2021 vindt een evaluatie van de pilots plaats, 

die inzicht geeft hoe de ambulancezorg hier invulling aan zou willen geven in de toekomst. 

 

Heroverwegen ‘as is’ overgenomen taken 

Vanaf overname (1-1-2020) met doorloop naar 2021 bekijkt LMS of alle overgenomen voorzieningen en 

werkzaamheden daadwerkelijk en realistisch gezien tot de taken van de LMS moeten horen. Bij de taken 

die minder logisch bij de opdracht van LMS horen, wordt bekeken of die worden gecontinueerd (en wie 

dat dan betaalt) of waar ze meer voor de hand liggend kunnen worden georganiseerd. 

 

Opschaling 

Bij het inrichten van meldkamers is in enkele gevallen ook gevraagd om faciliteiten voor de 

opschalingsruimtes van de veiligheidsregio. Deze zijn een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s, 

die daarmee ook financieel verantwoordelijk zijn voor de eventueel gevraagde dienstverlening van LMS 

(maatwerk). In 2020 worden de verschillen hierbij inzichtelijk gemaakt. Als de verschillen nadere 

landelijke afspraken noodzakelijk maken, dan komt de LMS met een voorstel hiervoor aan het SMB. 

 

Werking en organisatie 

Planning & Control  

 Toewerken naar een strakkere monitorings- en verantwoordingslijn aan de hand van 

verschillende producten, waaronder drie 4-maandsrapportages. 

 Toewerken naar meer precisie in het beeld over het functioneren van de 

meldkamervoorzieningen. De taken van het Meldkamer Monitoring Centrum (MMC) worden 

uitgebreid naar het 24/7 monitoren van alle meldkamervoorzieningen. Belangrijk daarbij is het 
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samenspel tussen de gebruikers op de meldkamers, de lokaal beheerders op de meldkamers en 

het MMC als ‘meldkamer van de meldkamers’ waar de informatie over storingen binnenkomt. Op 

basis hiervan kunnen problemen tijdig herkent en opgelost worden. 

 In 2021 bepalende stappen zetten in de scopebepaling voor de LMS (welke voorzieningen 

passen in het beheer van LMS en welke vallen binnen het financieel kader).  

 

Portfoliomanagement 

Het portfoliomanagement-proces zal versterkt worden. De in het beleids- en bestedingsplan opgenomen 

projecten worden in gezamenlijkheid met het meldkamerveld gewogen, geprioriteerd, opgestart en in de 

uitvoering gemonitord (inzicht, transparant proces). 

 

Eén beheer 

Stappen zetten om te komen tot één (tactisch en operationeel) beheer voor meldkamervoorzieningen. 

Elementen hierin zijn: 

 de integratie van functionaliteiten van het Meldkamer Diensten Centrum in het beheer (lokaal 

beheerders, Meldkamer Monitoring Centrum, Contracten en Leveranciers Management, Diensten 

management); 

 het inrichten van dienstenmanagement met experts vanuit de groep lokaal en landelijk werkende 

beheerders; 

 een gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten gericht op het werken vanuit één beheer, zoals 

een training op beheer van nieuwe applicaties.  

 

Bouwplan LMS  

De organisatieontwikkeling van de LMS zelf. De bouwfase loopt tot 1-1-2023. Dan staat er een ingericht 

en toekomstbestendig LMS. 

 Het Bouwplan LMS is voor 1 april 2021 in inspraak gegaan bij medewerkers en bij het 

meldkamerveld. Dit Bouwplan bevat: de besturing, positie, werking op hoofdlijnen en de 

processtappen om te komen tot de borging per 1-1-2023. 

 De Organisatierapportage LMS (met ordening tussen voorspelbare en onvoorspelbare opgaven) 

is uiterlijk 31 december 2021 op hoofdlijnen gereed, afgestemd en goedgekeurd. 

 

Meldkamervoorziening overstijgende onderwerpen 

Multi-governance 

Evaluatie van de multi-governance (in opdracht van JenV) zoals opgenomen in de ministeriële regeling 

hoofdlijnen van beleid en beheer - en deze zo nodig op punten aanpassen. Uitgangspunt: de ministeriële 

regeling blijft ongewijzigd. 

 

Continuïteit en risicomanagement 

 Uitvoering geven aan het vastgestelde Plan van Aanpak voor Continuïteit en Risicomanagement. 

 Voortzetting van het inrichten van het proces voor continuïteit en risicomanagement op basis van 

de in 2020 behaalde resultaten (lange termijnactiviteit 3-5 jaar). 

 De periodieke continuïteitsmonitor uitbouwen en verbeteren. 

 In besluitvorming brengen van het geoperationaliseerde voorstel voor dynamische uitwijk 

(scenario T+2), inclusief daartoe ingerichte voorzieningen. 

 

Gezamenlijke Informatie Voorzienings-architectuur (IV-architectuur) 

 Samen met de disciplines een IV-architectuur ontwikkelen en in besluitvorming brengen. 

 Het huidige architectuurproces verbeteren, om architectuurontwikkelingen duurzaam te kunnen 

bijhouden en om inhoudelijk te kunnen sturen in verandertrajecten, innovatietrajecten en/of 

beheertrajecten. 
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Vakbekwaamheid 

 Uitvoering geven aan het vastgestelde Plan van Aanpak Vakbekwaamheid. 

 Continuering van de elektronische leeromgeving (ELO). 

 Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke initiële opleiding voor 

medewerkers van de meldkamer van politie, brandweer en Koninklijke Marechaussee. 

 

Innovatie 

 Uitvoering geven aan de innovatieagenda (uit 2019). 

 Kort-cyclisch testen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden. In 2021 verder met: 

o Innovatietafels; 

o aanleggen (gescheiden) netwerk t.b.v. innovatie; 

o platform waarmee inzicht en overzicht van relevante innovatietrajecten staan en waar 

‘communities’ worden gecreëerd op basis van de ontwikkelthema’s. 

 

Cybersecurity 

 Komen tot richtinggevende maatregelen om bedreigingen te verminderen en de weerbaarheid te 

vergroten. Maatregelen in de software en hardware, fysieke maatregelen en maatregelen rond 

menselijk en organisatorisch handelen.  

 Het verhogen van de cybersecurity-expertise bij de LMS. 

 (Opleidings-)activiteiten om gebruikers van de meldkamer meer ‘cyber-secure’ en ‘cyber-bewust’ 

te maken. 

 

Informatiebeveiliging 

 Toewerken naar een multidisciplinair Informatiebeveiligingsbeleid (incl. C2000).  

 Er zal in 2021 een voorstel in het SMB worden gebracht over multidisciplinair 

informatiebeveiligingsbeleid, waarbij ook de vraag aan de orde komt of en zo ja hoe, de 

aanvullende kaders van de ambulancesector en Defensie multidisciplinair voor LMS van 

toepassing worden. 

 

Gegevensverwerking 

 De Commissie Gegevensverwerking levert een basisformat voor gezamenlijke afspraken van alle 

verwerkersverantwoordelijken (op basis van het Convenant Gegevensverwerking Meldkamers). 

 

 

8.3 Overige realisatie 

Voorzieningen die buiten de meldkamervoorziening op de meldkamers vallen 

∆ Vraagarticulatie 

Pilots Zorgcoördinatiecentra (ZCC) 

 Het BMB is akkoord gegaan met het leveren van meldkamervoorzieningen door de LMS aan de 

pilots ZCC onder voorwaarde van exogene financiering, geen nadelige effecten op de 

geprioriteerde opdrachten aan de LMS en geen C2000-radiobediening op niet-

meldkamerlocaties. 

 Door 8 van de 10 pilots is ondersteuning gevraagd en geleverd. De pilots lopen tot en met 2022. 

Voor twee pilots (IJsselland en Twente) worden aanvullende voorzieningen voorbereid. 

 In de pilots in Den Bosch en Rotterdam is de Uniforme Zorg Identificatie (UZI) pas (-kaartlezer) 

aan de LMS werkplek gekoppeld t.b.v. opvragen patiëntendossier. 

 I.s.m. AZN zijn de realisatie-, beheer- en project- kosten in beeld gebracht. Voor LMS is de 

financiering exogeen. Het beheer voor de pilotperiode wordt verder ingeregeld, o.m. door borging 

van privacy- en beveiligingsmaatregelen. 

 Van de 5 RAV-regio’s in Oost Nederland is het verzoek ontvangen voor levering van 14 

meldtafels op 3 regionale RAV-locaties naast de geplande 11 meldtafels in de nieuwe 
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meldkamerlocatie in Apeldoorn. Dit valt buiten de vastgestelde kaders. Op verzoek van SMB en 

BMB heeft de LMS een aantal scenario’s uitgewerkt op welke wijze evt. invulling gegeven kan 

worden aan de gestelde vraag. Besluitvorming nodig in 2022. 

 Eind 2021 hebben nog geen evaluaties van de pilots plaatsgevonden. 

 

Aansluiten Kmar op NMS 

 Eind 2021: De KMar zal eerst de vraag beantwoorden welke richting zij op wil t.a.v. 

uitgangspunten NMS. De impactanalyse is eind 2021 opgeleverd, de validatie volgt begin 2022. 

De termijn zal geen belemmering vormen voor het traject met de BIT-toets NMS. 

 

Kader hoofd- en medegebruiker, landelijke Meldkamer Douane 

 Er is een werkgroep ingericht (LMS en JenV) om de inrichting (kaders, spelregels) te bepalen 

voor hoofd- en medegebruikers, naar aanleiding van de Landelijke Meldkamer Douane. 

 Deze werkgroep heeft een breed gedragen kader opgesteld. In december heeft het SMB 

ingestemd met het kader hoofd- en medegebruiker. Dit kader is doorgeleid naar het BMB ter 

vaststelling. 

 In voorbereiding besluitvorming rondom toelating van de douane als medegebruiker voor 2022. 

 

Geen spoed wel brandweer 

 Besluit genomen over het in beheer nemen van het niet spoed-nummer-brandweer door LMS. 

Hiermee wordt het 24/7 beheer beter geborgd en ook de doorontwikkeling in bredere relatie tot 

meldkamertelefonie. 

 

Heroverwegen ‘as is’ overgenomen taken 

 Voortdurend terugdringen en opschonen van contracten (bedrijfsvoering op orde). Er wordt 

gelijktijdig gewerkt aan een harmonisatie-slag. Loopt door in 2022. 

 

Opschaling 

 In het kader van opruimen van de as-is overgenomen situatie op de meldkamers heeft een 

inventarisatie plaatsgevonden op het gebied van opschalingsvoorzieningen. In oktober heeft het 

SMB algemene uitgangspunten vastgesteld op grond waarvan afspraken gemaakt kunnen 

worden met disciplines t.a.v. door LMS te leveren diensten en middelen rondom 

opschalingsvoorzieningen en de financiering daarvan. 

 In oktober heeft het SMB ingestemd met het verzoek vanuit de politie-eenheid Amsterdam om de 

tijdelijke opschalingsruimte in de IJtunnel door de LMS te laten uitrusten met meldkamer-

voorzieningen. 

 

Calamiteitencoördinator (Caco) 

 De Caco is een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s waarbij de LMS voorstelt om t.b.v. 

de continuïteit de Caco een extra rol te geven. Dit is uitgewerkt in een concreet voorstel wat met 

een financiële paragraaf in consultatie is gebracht. Krijgt vervolg in Q1 2022 (o.a. uitwerking van 

de wijze waarop de financiële verrekening plaats kan vinden). 

 

 

Werking en organisatie 

Planning & Control 

 Meerjarig financieel beeld opgeleverd in de eerste periode 2021. 

 Beleids- en bestedingsplan 2022 vastgesteld. 

 Financiële sessie met SMB-leden georganiseerd met hierin een meerjarenperspectief. Deze 

sessie heeft geleid tot een doorkijk langere lijn en verbetering inzicht in financiën. 
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Eén beheer 

 Er is een begeleidingsgroep gestart met enkele hoofden meldkamer om te kijken naar de 

rolinvulling Hoofd Meldkamer en de ondersteuning die nodig is op de meldkamers (onderscheid 

in beheer- en bedrijfsvoeringsmedewerkers). 

 

Bouwplan LMS  

 Besluit Korpsleiding Politie om vooralsnog de LMS als zelfstandige ‘eenheid’ in te richten. 

 Ontwikkeling Waarde(n)vol Beheerconcept. 

 Het CGOP is op 2 december akkoord gegaan met LMS als casuïstiek in het kader van Passend 

organiseren en omvormen. Onderdeel hiervan is dat voor LMS een organisatierapportage wordt 

gemaakt. 

 Er ligt een inrichtings- en werkingsvoorstel LMS ten behoeve van de volgende fase in de 

organisatieontwikkeling LMS. 

 Er zijn concept roadmaps opgesteld voor de voorzieningen en kaders vanuit de generieke 

expertises. Gezamenlijk een meerjarig gebruikersperspectief. 

 

Meldkamervoorziening overstijgende onderwerpen 

Multi-governance 

 Na consultatie is door JenV een opzet gemaakt voor de evaluatie governance meldkamers. 

 Opdracht geaccordeerd door SMB en BMB. 

 Onderzoek gestart (interviews) naar de governance van de meldkamers door AEF in opdracht 

van het WODC. Rapport volgt begin 2022. 

 

Continuïteit en risicomanagement 

 Doorontwikkeling en oplevering periodieke continuïteitsmonitor. Eind 2021: Het SMB heeft de 

opdracht gegeven om de Continuïteitsmonitor door te ontwikkelen en heeft verzocht om externe 

capaciteit en expertise in te huren ter ondersteuning. 

 Periodiek beeld continuïteit / Covid-19 gedurende het jaar 2021 met regelmaat opgeleverd. 

 Realisatie table top in maart 2021 met het gehele meldkamerveld op gebied van continuïteit/ 

Covid-19 en scenario T+2. Deze table top is hierna geëvalueerd. 

 Realisatie van een bestuurlijke table top Uitval 112 (door JenV). 

 Een gestructureerde aanpak voor risicoanalyses is opgesteld en in uitvoering gebracht voor de 

sturingsinformatie. 

 Evaluatie uitgevoerd op de meldkamer Oost-Brabant n.a.v. verstoringen met GMS en telefonie in 

de zomer van 2021. 

 C&R is betrokken geweest bij de opschaling Apache Log4J en zal deze opschaling in 2022 

evalueren. 

 

Gezamenlijke Informatie Voorzienings-architectuur (IV-architectuur) 

 Opstart multi-disciplinair architectuur-overleg eind 2021. 

 Bijgedragen aan architectuur van separaat Meldkamer Portaal. 

 Er is een eerste concept uitgewerkt van de LMS Doelarchitectuur met een LMS landschapskaart. 

 Er is met behulp van het veld een voorstel uitgewerkt om tot een plan van aanpak BIAT 

architectuur te komen. Dit voorstel wordt samen met de disciplines in Q1 2022 besproken. Hieruit 

volgt een plan van aanpak om tot een gedragen BIAT architectuur te komen. 
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Vakbekwaamheid 

 Opleidingscatalogus opgeleverd en herijkt. 

 Masterclass Praktische Didactiek voor kerninstructeurs/ trainers opgeleverd en 3 masterclasses 

verzorgd. 

 Ter voorbereiding op aansluiten meldkamer Limburg: kerninstructeurs zijn opgeleid en 

Vakbekwaamheid heeft ondersteund bij opleiding beheerders. 

 Ontwikkeling van een e-learning voor cyber security awareness en andere opleidingsproducten. 

 112NL-app en 112NL-app cliënt: opleidingsproducten opgeleverd. 

 C2000 Vernieuwing RABS: opleidingsprogramma opgeleverd en kerninstructeurs opgeleid 

(module 1). Concept opleidingsprogramma gereed (module 2/3) en 1e pilot uitgevoerd. 

 Self Service Password Reset (SSPR): concept opleidingsproduct opgeleverd. 

 

 

 

Afbeelding 4: grafisch jaarverslag Vakbekwaamheid 2021 

 

Innovatie 

 Inrichting innovatie eco systeem: het verbinden van innovatie en operatie en leren innoveren. 

 Professionals Buiten Dienst: project binnen een veiligheidsregio waar burgers kunnen worden 

betrokken bij acute hulpverlening op basis van de controleerbare vaardigheden die men heeft. 

 

Cybersecurity 

 Op alle ICT-omgevingen in het meldkamerdomein is onderzoek gedaan door Deloitte naar 

securityrisico’s, in de volle breedte (niet alleen LMS platform maar ook 112, NL Alert, Burgernet 

etc.). Alle risico’s zijn in kaart gebracht en worden door een projectteam aangepakt. 

 Door het SMB is ingestemd met de verbetermaatregelen security HHS, die de cybersecurity 

robuustheid van meldkamers en de landelijke systemen gaan verhogen (LMS loopt mee in 

politielijn). 

 Security Week 4-7 oktober 2021. Een actieweek op het wegnemen van locale kwetsbaarheden 

(o.b.v. Deloitte bevindingen) en daarnaast het creëren van awareness: bewustwording risico’s 

rondom informatiebeveiliging en continuïteit. Workshops voor medewerkers van de LMS en 

nieuwe vakbekwaamheidstrainingen voor centralisten. 
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Informatiebeveiliging (IB) 

 De geactualiseerde wachtwoorduitvoerings- en schermbeveiligingsregeling LMS zijn door SMB 

aangenomen. 

 Ontwikkeling ‘metrolijnen’ ten aanzien van continuïteit, informatiebeveiliging en privacy. Deze 

lijnen laten zien wat de stand van zaken is, welke stappen nog gezet moeten worden en wie 

verantwoordelijk is voor bepaalde stappen. Hiermee omslag maken van reactief reageren op 

veiligheidsincidenten naar proactief bouwen aan een structureel systeem. 

 Kaders m.b.t. informatiebeveiligingsbeleid opgesteld door multi werkgroep en vastgesteld door 

SMB. BIO is van toepassing verklaard. Beveiligingsniveau is vastgesteld op BBN2+. In 2022 

worden de ontbrekende strategische kaders uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan het multi 

beleid voor IB. 

 Informatiebeveiligingsbeleid C2000; in december 2021 is in het Disciplineoverleg besproken dat 

op korte termijn de beleidsregels worden geactualiseerd en op lange termijn wordt de regeling 

met daarin het beleidskader voor de beveiliging van C2000 vernieuwd (onder 

verantwoordelijkheid van JenV).  

 Gegevensbescherming: de GEB voor de 112NL app en Burgernet zijn afgerond. 

 

Gegevensverwerking 

 Er is in 2021 in multi-verband hard gewerkt aan een landelijke afsprakenset, maar nog niet 

opgeleverd. Worsteling wegens tegenstrijdige wetgeving. Begin 2022 wordt een voorstel voor 

een tweetal wetswijzigingen naar SMB gebracht, incl. onderbouwing hierbij. VWS en JenV zijn 

betrokken, inclusief juristen. 
 

8.4 Resumé 

 

OVERIG Realisatie in 2021 

Zorgcoördinatiecentra (ZCC) √ 

Aansluiten KMar op NMS √ 

Heroverwegen ‘as is’ overgenomen voorzieningen en werkzaamheden. √ 

Opschalingsvoorzieningen: verschillen inzichtelijk maken en komen tot een voorstel. √ 

Caco √ 

Planning & Control √ 

Portfoliomanagement √ 

Eén beheer √ 

Bouwplan LMS √ 

Evaluatie multi-governance √ 

Continuïteit & risicomanagement √ 

Vakbekwaamheid √ 

Innovatie √ 

Gezamenlijke IV-architectuur √ 

Cybersecurity √ 

Informatiebeveiliging √ 

Gegevensverwerking √ 

 

EXTRA Realisatie in 2021 

Besluitvorming op het Kader hoofd- en medegebruiker √ 

Besluitvorming over het onderbrengen van het beheer van het nummer ‘Geen spoed, wel 

brandweer’ bij de LMS. 

√ 

Organisatie twee table tops en div. evaluaties √ 
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9 De 13 meldkamers in cijfers 

Nederland belde in 2021 met de meldkamers 

 3.264.713  112-oproepen landelijk aangenomen 

 1.892.996  112-oproepen doorverbonden aan regionale hulpdiensten: 

o Politie (55,83%); 

o Ambulance (38,46%); 

o Brandweer (6,45%) en 

o Marechaussee (0,4%). 

 95% van de 112-oproepen werd binnen 10 seconden aangenomen (norm 90%) 

 42% van de 112-meldingen was misbruik of oneigenlijk gebruik 

 de gemiddelde snelheid waarmee een gesprek werd aangenomen was 3 seconden 

 de gemiddelde afhandeltijd vanaf aanbod tot het moment van doorverbinden naar de regionale 

meldkamer was 21,83 seconden. 

 

GMS 

 5.627.021 geregistreerde meldingen 

 4.547.051 geregistreerde incidenten (met inzet van de hulpdiensten) 

 

C2000 – het communicatiesysteem voor de hulpdiensten 

 108.808  professionals gebruikten C2000 

 het netwerk was 99,7% van de tijd beschikbaar (norm 98%) 

 de dekkingsgraad voor ontvangst lag op 97,7%, ondersteund door 574 zendmasten (norm 95%) 

 het incidentbeheer was 99% 

 258 special coverage locations 

 

NL-Alert – directe informatie bij een noodsituatie 

 113 berichten verzonden voor 66 calamiteiten  

 90% van de aangesloten telefoons ontving het NL-Alert-controlebericht van december 2021 
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10 Financiële verantwoording 

10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de financiële verantwoording van het meldkamerdomein over het jaar 2021 op 

hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. De realisatiecijfers worden gerelateerd aan de voor 2021 vastgestelde 

begroting, welke nadien is herijkt, uit het bestuurlijk vastgestelde strategisch beleids- en bestedingsplan 

meldkamers 2021. Deze systematiek is tevens toegepast op de 4-maandsrapportages in 2021. 

 
 

10.2 Algemeen beeld 

De financiële gegevens uit dit hoofdstuk sluiten aan op de Jaarrekening 2021 van de politie, waarin in 

bijlage 1 alle Bijzondere Bijdragen worden verantwoord. 

 

Het jaar 2021 is het tweede jaar van de ontwikkelperiode tot 2023 waarin wordt gewerkt aan het inrichten 

van de LMS organisatie ten behoeve van het beheer van de per 2020 overgenomen meldkamers. Na de 

formele overname van de meldkamers is het financiële beheer in 2021 met veelal ad hoc beschikbaar 

gesteld personeel opgepakt en meer op orde gekomen. Veel effort is gestoken in het administratief 

harmoniseren van financiële administraties. Na afronding van de inrichtingsfase en definitieve plaatsing 

van personeel op de nog nader vast te stellen functies zal hieraan actief worden doorontwikkeld. 

 

Begroting 

De begroting gaat qua inkomsten uit van de jaarlijkse structurele bijzondere rijksbijdrage voor het beheer 

van de meldkamers, Amber Alert en Burgernet, alsmede doorbelastingen aan partijen verbonden aan de 

LMS. De totale inkomsten voor 2021 bedragen 211 mln euro voor het Meldkamer Domein en 6 mln euro 

voor de Alerteringen. 

 

Naast deze basisinkomsten is de begroting verhoogd met de voor 2021 geplande investeringen die ten 

laste komen van de in rekening courant beschikbare reserves. Dit betreft de vervanging van C2000 (IVC) 

en de resterende middelen voor het programma LMO. 

 

De totale begroting in het beleids- en bestedingsplan meldkamers voor 2021 komt daarmee op 233 

miljoen euro. Dit is echter inclusief het in 2021 verwachte overschot ten behoeve van toekomstige 

uitgaven voor toekomstige verbetering en vernieuwing. Deze werden geschat op ruim 23 miljoen euro en 

zijn verantwoord onder de post Innovatie. In de bespreking in het SMB van de 4-maands rapportage is 

besloten deze post te corrigeren door de prognose op deze post bij te stellen van 23,5 naar 0,5 mln euro 

en tevens tot het verlagen van de prognose van het IVC project met 12,3 mln euro. Tevens is toen 

besloten tot een herijking van de eerder vastgestelde begroting uit het beleids- en bestedingsplan 

meldkamers op het meest actuele financiële beeld. De herijkte begroting voor 2021 komt uit op een 

totaalbedrag van 193 mln euro. Het verschil met de eerder vastgestelde begroting blijft via de rekening-

courant reserve beschikbaar voor toekomstige uitgaven van de LMS.  

 

De realisatie van kosten in 2021 zijn kosten die ook een prestatie hebben in 2021.  

 

In de tabel hieronder is de herijkte begroting als referentiekader voor realisatiecijfers gebruikt, aangezien 

bij de 4-maands rapportage is aangegeven de begroting te herijken. 
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 De eerste kolom geeft de begrotingscijfers over 2021 uit het beleids- en bestedingsplan 

meldkamers 

 De tweede kolom geeft de herijkte begroting voor 2021 

 De derde kolom geeft de realisatiecijfers over 2021 

 De rechterkolom geeft de delta weer tussen de realisatie en de herijkte begroting.  

 

 

  
  

Bedragen x € 1.000 Begroting Herijking Realisatie

Verschil 

Herijking 

Realisatie 

Voorziening/taak

1. Voorziening Spoedvraag 11.777 13.479 12.095 1.384

Beheer 112-platform 10.737 11.279 11.275 4

Aanbesteding vervanging DO112 platform 0 150 87 63

112-app 1.040 2.050 733 1.317

2. Voorziening Spoedrespons 86.139 79.969 67.047 12.922

Beheer C2000 nieuw  incl. opstelpunten 7.237 10.392 8.924 1.468

Beheer C2000 overige contracten 25.997 26.599 25.130 1.468

Beheer C2000 personele kosten 13.093 13.805 13.616 189

Investering C2000 nieuw 35.649 23.392 11.350 12.042

Samenw erkingsfuncties (MAC) 683 400 306 93

Nieuw e applicaties (PTT) 1.000 500 506 -6

Breedband/5G 500 500 288 212

Projecten C2000 1.664 2.473 1.915 558

NL-Alert 318 308 277 31

Burgernet 0 1.600 959 641

Amber Alert via politie/IV-kolom 726 -726

Amber Alert 0 0 3.047 -3.047

3. Voorziening M 10.620 7.015 5.717 1.298

Beheer GMS/vanaf 2024 NMS 4.522 4.662 3.488 1.174

Project GMS overbrugging tot NMS 1.955 454 454 0

Verw erving en implementatie NMS 4.143 1.900 1.775 125

4. Voorziening ondersteunende systemen 4.060 2.625 2.754 -129

GIS 2.000 2.000 2.096 -96

Manual Master 60 125 142 -17

Beeldregie 500 125 137 -12

Versterken gezamenlijke intelligence 500 125 111 14

24-uurs veiligheidsbeeld 500 125 48 77

Overige systemen en koppelingen 500 125 220 -95

5. Voorziening IV/ICT Infrastructuur 41.579 39.551 36.405 3.146

Beheer meldkamers 20.481 12.957 12.628 329

Bouw  landelijke ICT 13.000 12.922 10.123 2.800

Exploitatie landelijke ICT 8.098 13.171 13.200 -28

Project RSO (Regionale Standaard Omgeving) 0 0 100 -100

Onvoorzien als gevolg van " as is" overname 0 500 355 145

6. Voorziening Huisvesting & Facilitaire Services 21.800 17.949 16.444 1.506

Huisvesting 13.300 11.700 10.863 837

Facilitaire services incl. beheer 8.500 5.749 5.013 736

Project Tier II 0 500 567 -67

7. Overige Diensten 0 0 1.788 -1.788

Zorg Coördinatie Centra 0 0 1.038 -1.038

Douane 0 0 750 -750

8. Werking en organisatie 57.021 32.734 32.683 50

LMS kosten personeel meldkamers 20.000 20.062 21.000 -938

LMS landelijk project (incl. staf) 7.821 8.097 7.711 385

Vakbekw aamheid 2.500 1.000 704 296

Team Verw erving in opdracht van JenV 700 1.700 1.590 110

Continuïteit en risicomanagement 250 250 330 -80

Gegevensverw erking 250 125 43 82

Cybersecurity 2.000 1.000 838 162

Innovatie 23.500 500 466 34

Totaal bestedingsplan LMS 232.996 193.321 174.933 18.388

Rapportage Meldkamerdomein 2021



 

 

Landelijke Meldkamer Samenwerking 42 

42 

Realisatie  

Het totaalbeeld van de realisatie over 2021 komt uit op een besteding van 175 mln euro, dit is ca 18 mln 

euro lager dan de herijkte begroting. Deze onderbesteding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

verschuiving van voorgenomen investeringen (m.n. programma IVC) van 2021 naar 2022. 

 

Ook in 2021 blijkt dat onvoldoende duidelijk is, welk deel van de uitgaven structureel is en welk deel 

incidenteel. Er zijn nog te weinig meerjarige reële ervaringsgegevens. Daarnaast is nog onduidelijk wat 

het beheer van meldkamers inhoudt en of er bij de nieuwe inrichting van meldkamers taken tussen wal en 

schip zijn gevallen, die alsnog ingericht moeten worden. Dit betekent dat een strakke kostenbeheersing 

voor de komende jaren essentieel blijft voor de periode dat de rekening-courant reserveringen zijn 

uitgeput en niet meer kunnen worden ingezet om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen. Het 

financieel beheer moet op een hoger niveau komen. Een bezetting met voldoende en volwaardige 

personele capaciteit is hiervoor randvoorwaardelijk. 

 

 

10.3 Toelichting per voorziening / taak 

In deze paragraaf wordt de afwijking van de herijkte begroting in grote brokken toegelicht, per 

voorziening/taak.  

 

1. Voorziening spoedvraag 

De kosten voor Spoedvraag komen naar verwachting op jaarbasis 1 mln euro lager uit dan het voor 2021 

herijkte niveau. Bij de eerdere herijking waren uit voorzorg extra ontwikkelkosten voor de 112app 

gereserveerd. De app is bijna klaar om gelanceerd te worden zonder overschrijding van het 

oorspronkelijke budget. Bij de herijking gehanteerde uitgangspunten zijn niet nodig gebleken bij de 

realisatie van het project en er worden ook geen kosten naar 2022 doorgeschoven. Het verschil komt ten 

gunste van de rekening courant. 

 

2. Voorziening Spoedrespons 

Deze voorziening laat een onderbesteding van 13 mln euro zien voor 2021. De belangrijkste oorzaak 

hiervoor is de naar 2022 doorgeschoven investeringen in het project IVC (12 mln euro).. Nog niet bestede 

bedragen worden verantwoord in de rekening-courant. Het doorschuiven van deze investeringen heeft 

ook invloed op de totale kosten van het beheer van C2000 die mede daardoor 3 mln euro lager uitkomen 

dan geraamd. Dit bedrag valt vrij in de rekening courant. 

Vanaf 2021 is Burgernet in beheer bij de LMS. Dit was nog niet voorzien bij het vaststellen van de 

begroting voor 2021. In 2021 bedragen de kosten 1,7 mln euro. Daarmee komen de uitgaven iets hoger 

uit dan de aanvullende rijksbijdrage van 1,6 mln euro die de LMS voor Burgernet ontvangt. De realisatie 

zowel door de dienst IV als door LMS gerealiseerd. Door het samenvoegen van Burgernet en Amber-

Alert is er geen duidelijke scheiding te maken van kosten. 

Tevens is Amber Alert in 2021 door de Politie overgenomen en in beheer gegeven aan de LMS en is er 

met de leverancier een afspraak gemaakt om Amber-Alert volledig over te dragen aan de politie. De voor 

2021 niet voorziene uitgaven bedragen 3 mln euro. Zowel de overname van Amber-Alert als Burgernet 

waren niet voorzien bij het opstellen van de begroting. Burgernet was bij de herijking bekend. Ten 

behoeve van de overname van Amber Alert s een rijksbijdrage ontvangen van 3,5 mln euro. 

Het deel niet van de niet gerealiseerde Bijzondere Rijksbijdrage is aan de rekening courant toegevoegd. 
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3. Voorziening M 

De kosten voor deze centrale voorziening komen naar verwachting ca 1 mln euro lager uit dan voor 2021 

geraamd. Uitgestelde investeringen in RC3 tbv de aansluitingen op de landelijk IV/ICT tbv de meldkamers 

en de daarbij behorende exploitatiekosten zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Tevens valt de post 

onvoorzien vrij. De exploitatielasten voor GMS liggen al jaren op het niveau van ca. 3,5 mln euro per jaar.   

 

4. Voorziening Ondersteunende informatie-en expertsystemen 

Voor deze voorziening komen de uitgaven over 2021 naar verwachting uit op het eerder herijkte niveau. 

De financiële impact inzake harmoniseren en standaardiseren zijn meegenomen in de begroting voor 

2022 en zullen daar hun vervolg krijgen. 

 

5. Voorziening IV/ICT infrastructuur 

De kosten voor de IV/ICT infrastructuur vallen naar verwachting ca 3 mln euro lager uit dan voorzien. Ook 

hier ligt de oorzaak vrijwel volledig bij uitgestelde uitgaven.  

Door het verlengen van de stabilisatiefase en daarmee latere aansluiting van meldkamers, verschuiven 

uitgaven voor de bouw van de landelijke ICT naar latere jaren. 

Voor het project RSO is 0,1 mln euro uitgegeven ter voorbereiding om diverse decentrale applicaties en 

hardware te harmoniseren en te centraliseren.   

 

6. Voorziening huisvesting & facilitaire services 

Huisvesting en facilitaire services laat naar verwachting ca 1,5 mln euro lagere uitgaven zien dan 

verwacht. Ook hier is de gewijzigde metaplanning voor het aansluiten van de meldkamers de 

belangrijkste oorzaak, aangezien er in de begroting kosten waren opgenomen voor verbouwing van de 

huidige meldkamers. Tevens is de meldkamer Naarden gesloten. Totaal voordeel 0,8 mln euro. 

 

De facilitaire kosten zijn in 2021 meegevallen als gevolg van corona werd er vanuit huis gewerkt wat een 

voordeel oplevert van 0.7 mln. euro. 

 

7. Overige diensten 

De overige diensten betreffen uitgaven voor rekening van LMS partners. Deze zijn geen onderdeel van 

de LMS begroting, maar wel inzichtelijk gemaakt in de realisatie over 2021. Deze kosten, die zijn 

gemaakt voor de Zorg Coördinatie Centra (1 mln euro) en de inhuizing van de douane in Rotterdam (0,8 

mln euro), worden aan de partners doorbelast en zijn voor de LMS per saldo budgettair neutraal. Bij de 

ontvangsten is gerekend met een stelpost van 1 mln euro aangezien deze factuur in 2022 verstuurd 

wordt. Het verschil vloeit ten gunste van de rekening courant. 

 

8. Werking en organisatie 

Zoals eerder toegelicht, is de post Innovatie in de oorspronkelijke LMS begroting opgehoogd met het voor 

2021 verwachte overschot van 23 mln euro t.b.v. toekomstige uitgaven. Hiermee werd voldaan aan de op 

dat moment gewenste nul-systematiek. Bij de bespreking van de 4-maands rapportage is besloten deze 

systematiek los te laten aangezien het geen getrouw beeld geeft van de daadwerkelijk voorziene 

uitgaven. De prognose op deze post is daarmee bijgesteld van 23,5 naar 0,5 mln euro. Het verschil blijft 

beschikbaar via de rekening-courant. 

Voor de voorziening Werking en Organisatie komen de totale uitgaven nagenoeg uit op het begrote 

niveau. De ongeveer 1 mln euro hogere personeelslasten bij de meldkamers worden voornamelijk 

verklaard door extra inhuur van capaciteit voor de aansluiting en samenvoeging van lokale applicaties. 

Inzake cybersecurity zal dit in 2022 verder worden geïntensiveerd en innovatie kent een oplopende reeks 

tot en met 2026.  
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10.4 Ontwikkeling rekening courant 

De volgende tabel geeft het overzicht van de totale inkomsten en de bestedingen ten laste van de 

rekening-courant. Met ingang van 2021 worden de inkomsten en bestedingen met betrekking tot 

alerteringen (burgernet, amber alert en NL-alert) op een aparte rekening-courant inzichtelijk gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De LMS is een organisatie in opbouw die daarbij te maken heeft met zowel toekomstige investeringen als 

transitiekosten bij de (om)vorming van de organisatie. Ook de exacte omvang van toekomstige eenmalige 

en structurele kosten kent nog een grote mate van onzekerheid. Omdat de LMS een zelfstandige 

financiering kent, worden de reserves voor deze toekomstige uitgaven in een eigen rekening-courant 

aangehouden. Met de overheveling van de alerteringstaken, heeft de LMS een tweede financieringslijn 

gekregen naast die voor het meldkamerdomein. Om die reden is de rekening-courant positie voor beide 

lijnen apart weergegeven. 

 

Voor het meldkamerdomein is, naast de jaarlijkse bijdrage (199 mln euro), een bedrag van 7,5 mln euro 

ontvangen als nabetaling voor IVC, DIPP2021 en de VRR. Tevens is van IFV is een bedrag van 3 mln 

euro ontvangen uit de onbestemde GMS gelden, die in het kader van de ontwikkeling van NMS eerder 

beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de LMS. Dit bedrag is in de jaarrekening politie (bijlage 2) apart 

opgenomen en zal in 2022 voor de kosten mbt NMS gebruikt worden.  

 

Rekening-courant MKD 1-1-2021 86.012

Ontvangsten:

Bijdrage Meldkamerdomein, incl. GMS 198.989

Bijdrage Meldkamerdomein, nabetaling 2021 7.536

Overdracht IFV/GMS-reserve 2.841

Facturatie Douane 750

Stelpost vergoeding pilot ZCC's 1.000

Facturatie C2000 (SCL's) 676

Totaal ontvangsten per jaar 211.792

Totaal bestedingsplan LMS 169.923

Rekening-courant MKD 31-12-2021 127.882

Rekening-courant MKD 1-1-2021

(bedragen x € 1.000)

Rekening-courant Alerteringen 1-1-2021 0

Ontvangsten:

Bijz.bijdr.Burgernet 1.600

Bijz.bijdr. Amber Alert 3.484

Facturatie NL-Alert (JenV) 481

Totaal ontvangsten per jaar 5.566

Totaal bestedingsplan 5.010

Rekening-courant Alerteringen 31-12-2021 556

Rekening-courant Alerteringen 1-1-2021

(bedragen x € 1.000)
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Daarnaast zijn de aan partners door te belasten kosten als inkomsten opgenomen. Het totaal aan 

inkomsten LMS meldkamerdomein komt daarmee voor 2021 op bijna 212 mln euro. Met een totale 

uitgave van 170 mln euro t.b.v. dit domein komt de Rekening-Courant ultimo 2021 op een totaalbedrag 

van 128 mln euro. De nieuw gevormde rekening-courant voor de alerteringen is uitgekomen op 1 mln 

euro. 

 

In de tabel hieronder is het overzicht opgenomen van de vernieuwingen die in meerjarenperspectief 

gefinancierd kunnen worden vanuit de rekening-courant meldkamerdomein. Het overschot uit de 

jaarrekening over 2021 vanwege uitgestelde investeringen t.b.v. C2000 is nog niet toegevoegd aan 2022.  

Na besluitvorming in de stuurgroep zal dit worden aangepast. Derhalve is de post NTB opgenomen met 

de wetenschap dat dit nog wordt aangepast t.b.v. de investering in C2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen x € 1.000

Begroting 

2022

Raming 

2023

Raming 

2024

Raming 

2025

Raming 

2026 Totaal

Investering C2000 nieuw 10.501 6.219 6.219 6.219 6.219 35.377

Nieuw e applicaties (PTT) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000

Breedband/5G 500 500 500 500 500 2.500

Project oplossen DIPP 2020 2.300 1.000 0 0 0 3.300

Verw erving en implementatie NMS 6.286 10.589 15.584 8.018 0 40.477

Investering landelijke ICT 3.819 553 1.408 2.653 0 8.433

112 App 620 620 620 620 620 3.100

Bijdrage VRR 630 630

NTB 24.064 24.064

Overzicht bestedingen gedekt vanuit rekening courant 50.720 21.481 26.331 20.010 9.339 127.881

Bestedingen LMS 2022-2026



 

 

Landelijke Meldkamer Samenwerking 46 

46 

11 Kalibratie: de impact van 2021 op 2022 en verder 

11.1 Inleiding 

Deze jaarverantwoording sluit af met dit kalibratiehoofdstuk. De optelsom van de realisatie in 2021 die 

betekenis heeft op onder andere scope, tempo, timing, mogelijke financiële keuzes of benodigde 

besluitvorming voor 2022 en verder. Oftewel: de impact van het jaar 2021 op 2022 en verder. In 2021 is 

driemaal gekalibreerd; na 4-, 8- en 12 maanden. 

 

 

11.2 Meldkamervoorzieningen 

Spoedvraag 

 De 112NL app was eind 2021 technisch gereed. Besloten is de livegang uit te stellen tot januari 

2022 - op verzoek van het veld - wegens operationele risico’s rondom de drukste periode van het 

jaar. 

 TNO heeft in 2020 onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen in het openbare netwerk, die 

moeten leiden tot een robuustere bereikbaarheid van 112. Ministeries EZK en JenV bepalen 

gezamenlijk welke verbeteringen in de 112-keten gewenst zijn. Dit is gestart in 2021 maar nog 

niet afgerond. 

 Het op meerdere plekken organiseren van aanname van 112-oproepen vraagt eerst om nadere 

besluitvorming (t.a.v. capacitaire en financiële consequenties) alvorens het ten uitvoer kan 

worden gebracht. 

 Meldingen over internet protocol (MoIP), wat gebruik maakt van de webservice, is niet voldoende 

beschikbaar gebleken voor implementatie. Hierdoor is vertraging ontstaan en dit loopt door in 

2022. 

 

Spoedrespons 

 De stuurgroep Vernieuwing C2000 heeft besloten sleutelbesluit 0 niet te nemen omdat de testen 

van eOCS lieten zien dat het systeem nog niet voldoet. De migratie zal niet plaatsvinden in maart 

2022. Programma IVC werkt aan nieuwe migratieplanning voor 2022. 

 Opkomst van C2000 inteferentie-problematiek rondom optimizers / zonnepanelen en de 

zoektocht naar oplossingen (loopt door in 2022 en verder). 

 Het aanbestedingstraject Fallback C2000 kende een langere doorlooptijd dan vooraf beoogd. 

Gestart is met het implementatietraject, verwachting gereed juli 2022. 

 Voorbereidingen gestart t.a.v. gebruikersonderzoek C2000, uitvoering door LMS (aanbeveling uit 

het TNO-onderzoek). Loopt door in 2022. 

 

Voorziening M 

 De planning van NMS is opgeschoven ten opzichte van de planning beschreven in het Beleids- 

en Bestedingsplan 2021, met name vanwege Covid-19 beperkingen en herijkingen op basis van 

praktijkbevinding en Pré BIT validatie. In het B&Bplan 2022 wordt dit rechtgetrokken. 

 Stabiliteit Webservice: upgraden is nodig en tegelijkertijd nadenken over een nieuwere, 

robuustere webservice (passend bij NMS), geschikt voor vitale dienstverlening. Loopt in 2022. 

 Groot onderhoud GMS (techniek): test- en inregelwerk loopt door begin 2022. 
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Ondersteunende informatie- en expertsystemen 

 In 2022 verder werken aan opruimen en opschonen van restpunten (uit de as is overname 

beheer) middels een projectmatige aanpak. Het verbeteren en harmoniseren van werkprocessen, 

sturen op landelijke harmonisatie van informatiestandaarden, uniforme inrichting van applicaties 

en koppelvlakken samen met de disciplines, is hierbij van belang voor het verder brengen van 

deze voorziening. 

 

IV- en ICT-infrastructuur 

 Vanaf 2022 e.v. weer verder met het aansluiten van meldkamers conform de in december 2021 

vastgestelde metaplanning en doorstart maken met het verbeterplan Triple A versie 1.1. 

 Q1 2022: oppakken restpunten uit – en het doen van een evaluatie van de opschaling ‘Apache 

Log4j’ kwetsbaarheid (door team Continuïteit & Risicomanagement). 

 

Huisvesting en facilitaire services 

 Aanbesteding nieuwbouw MK MN in Hilversum is door het PDC on hold gezet wegens 

tegenvallend resultaat. Loopt door in 2022 e.v.. 

 

 

11.3 Overig 
 Besluit genomen over het in beheer nemen van het niet spoed-nummer-brandweer door LMS. 

Hiermee wordt het 24/7 beheer beter geborgd en ook de doorontwikkeling in bredere relatie tot 

meldkamertelefonie. Loopt door in 2022. 

 Besluitvorming nodig t.a.v. wens/verzoek van de 5 RAV-regio’s ON voor levering van 14 

meldtafels op 3 regionale RAV-locaties. Er is een aantal scenario’s uitgewerkt door LMS op 

verzoek van SMB en BMB. 

 Gegevensverwerking: nog geen landelijke afsprakenset opgeleverd wegens tegenstrijdige 

wetgeving. Compliancy risico. Begin 2022 wordt een voorstel voor een tweetal wetswijzigingen 

naar SMB gebracht, incl. onderbouwing hierbij. VWS en JenV zijn betrokken, inclusief juristen. 
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