Jaarverslag 2021
Koers houden. Met meewind, zijwind en tegenwind.

Dit is een samenvatting. De volledige context is te lezen in de Jaarverantwoording LMS 2021.

Prioriteiten LMS
Realiseren van het netwerk van
tien meldkamers aangesloten op
één landelijk IV- en ICT- netwerk.

Verbeteren van de
stabiliteit van het landelijke
IV- en ICT-platform.

Beheer en waar mogelijk
verbeteren van C2000 (IVC).

Verwerven en implementeren
van het Nationaal Meldkamer
Systeem (NMS).
Verbeteren van de informatie
positie van centralisten door
verrijking in de ondersteunende
informatie- en expertsystemen.

Cybersecurity: Richtinggevende
maatregelen nemen om
bedreigingen te verminderen.
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Organisatieontwikkeling
van LMS zelf.

Omstandigheden in 2021 met impact op de realisatie
Stabiliteit LMS IV/ICT
Infrastructuur

Kwetsbaarheid
Apache Log4J software

Er is veel in het werk gesteld om de stabiliteit van de
infrastructuur te verbeteren. De stabilisatiefase eindigde
uiteindelijk in december waarbij werd ingestemd
met het bijgestelde verbeterplan Triple A en een
aangepaste metaplanning.

Er zijn maatregelen genomen om de centrale systemen te
beveiligen tegen ongewenste indringers:
• Patchen van alle systemen.
• Draaien van offline back-ups.
• Plaatsen van securitytools.
• Dagelijks blokkeren van verdachte IP-adressen.
• Handelingsperspectief voor afkoppeling internet.

COVID-19

Informatiebeveiliging
meldkamers

De wereldwijde pandemie leidde tot verschillende
maatregelen voor in de maatschappij en op de werkvloer.
Hoewel het bij vlagen lastig was de planning rond te
krijgen, heeft het aantal besmettingen onder personeel
gelukkig niet voor operationele risico’s gezorgd.

De Inspectie van JenV heeft samen met Agentschap
Telecom onderzoek gedaan naar de beveiliging
van meldkamersystemen. Zij zijn kritisch over de
beperkte opvolging van de aanbevelingen uit eerdere
Inspectierapporten.
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Spoedvraag

Automatisch melden

Nieuwe vormen van melden

Ons beleid

• Multi-visie opgesteld en gebruikersgroep gestart.
• Automatische (brand)meldingen via internet (MoIP)
aan de meldkamer is nog onvoldoende geschikt
voor implementatie. Overleg heeft plaatsgevonden
naar mogelijkheden en alternatieven.

• De 112NL app was eind 2021 technisch gereed en ging
in januari 2022 live. Met de app kan de meldkamer een
chatgesprek opstarten met de melder. Ook geeft de app
automatisch de locatie mee als daar toestemming voor
is gegeven.

Met meer informatie, meer kanalen en meer snelheid een
beter beeld krijgen van de actuele veiligheidsproblematiek.

Klik hier voor meer informatie.

112 keten
• Herziening van het draaiboek 112 is klaar voor
vaststelling. Hierin is een scenario opgenomen voor
de eerste 15 minuten waarbij 112 niet bereikbaar is.
• Alternatief nummer voor 112 beschikbaar.
• Pilot met een 112-centrale op twee plekken i.p.v.
op één locatie.
• Rolverdeling Landelijke Eenheid en LMS
nader uitgewerkt.
• Voorstel voor verbeteren routeren uitgewerkt.
In 2022 komt er een omleidingsdashboard en een
rapportagetool.
• Aanbevelingen uit de TNO-onderzoeken naar
verbeteringen in de 112-keten zijn verwerkt in de update
van de Roadmap 112. Hierin staat de ambitie voor 112
beschreven en de concrete plannen om daar te komen.
• Gestart met voorbereidingen voor de aanbesteding 112.
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Spoedrespons
Ons beleid
De hulpverlener zo snel, actueel en veilig mogelijk
de juiste respons te laten kiezen voor het actuele
veiligheidsprobleem.

C2000 / P2000

Fallback C2000

• De meldkameraudio en het change- en meldingen
sproces zijn verbeterd.
• MORE-app in gebruik genomen voor het melden
van storingen door gebruikers.
• Circa 80% van de TNO-verbetervoorstellen is
geïmplementeerd, onderzoek naar technische
prestatie-indicatoren loopt.
• Het oude C2000-netwerk is versneld ontmanteld.
• Besloten over het financieringsvoorstel P2000
en het proactief vervangen van de GPS-controllers
in 2022.
• Besloten over een multi-werkgroep die tot een
eenduidige, werkbare set van geluiden wil komen.
• Gestart met verbeteringen en verdere borging van
de Multidisciplinair Adviseur C2000 (MAC).

• PTT-app: in een gemiddelde maand 180 (politie)
gebruikers per dag.
• Definitieve gunning aanbesteding Fallback C2000 in
voorbereiding. De voorbereiding voor ingebruikname
start in juli 2022.

Ontwikkeling
beheerorganisatie
• Door ketenbenadering (van gebruiker naar lokaal
beheerder en van MMC tot en met leverancier) is
het meld- en terugkoppelproces C2000 verbeterd.
• Door inrichting Functioneel beheer C2000 directer
contact met aanvragers van changes.
• Gebruikersonderzoek C2000 gestart (aanbeveling
uit TNO-rapport).

Landelijke Meldkamer Samenwerking

Radiodekking, radiobedien
systemen en DIPP
• Naar aanleiding van brandstichtingen bij zendmasten
in 2020 heeft LMS cameratoezicht (incl. streaming)
geplaatst op alle C2000-sites. Deze actie liep door in
2021 en is succesvol afgerond.
• De Outdoor DIB samen met IVC ontwikkeld. Deze
zender heeft geen eigen zendmast nodig maar wordt
opgehangen in een hoog gebouw of zendmast van
telecomproviders. Daarmee is een snelle dekking
gerealiseerd.
• Op 31 DIPP-locaties gewerkt aan het oplossen van
dekkingsproblematiek.
• Plateau 2 IVC opgeschort omdat het systeem nog niet
voldoet. IVC werkt aan een nieuwe migratieplanning
voor de radiobediensystemen (RABS) voor 2022.

Spoedrespons

vervolg

Incident- en notificatiesystemen
(INS)
• Is van de meeste veiligheidsregio’s in beheer bij LMS,
nu nog geplaatst op verschillende meldkamerlocaties.
• Alle overgedragen contracten voor de huidige
INS-voorzieningen zijn verlengd.
• Gestart met de voorbereiding van een landelijke
aanbesteding, traject loopt door in 2022.

NL-Alert
• Verwervingstraject: voorlopige gunning heeft
plaatsgevonden.
• Het project voor de implementatie van de nieuwe broker
is gestart, realisatie medio 2022.
• LMS neemt het Tactisch Beheer over van het ministerie
van J&V. Deze afspraken zijn eind 2021 bekrachtigd.

Burgernet

Klik hier voor meer informatie.

• De beheerprocessen zijn ingericht.
• Naar aanleiding van een veiligheidsissue is hiervoor
een verbeterplan uitgevoerd.
• Op 23 november is AMBER Alert in gebruik
genomen als onderdeel van Burgernet en qua
beheer overgedragen naar LMS.
Klik hier voor meer informatie.

Burgernet in cijfers

12.891

Klik hier voor
het volledige
jaarverslag.

25,9%

112
66
100%

150.535

100%

meldkameracties

Het Incident Notificatie Systeem (INS) is een cruciaal
systeem voor het alarmeren en alerteren van functionarissen
voor de crisisbeheersing. Naast Veiligheidsregio’s maakt
ook het MMC/beheer van LMS er gebruik van. Op de foto de
ROT-ruimte in Drachten waar een crisisoverleg plaatsvindt
van de Veiligheidsregio Fryslân.

NL-Alert in cijfers

gemiddeld aantal succesvolle meldkameracties

aantal downloads app
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berichten voor

beschikbaarheid broker

beschikbaarheid operators

incidenten

Voorziening M

Vertraging automatische
persalarmering

Dat de centralist zo goed mogelijk de koppeling kan
leggen tussen de hulpvraag van de burger, de respons van
de hulpverlener en de actuele veiligheidssituatie.

Besloten is in 2021 dat VWS en JenV, indien mogelijk
met de Landsadvocaat, een wettelijke verkenning
gaan doen naar wat juridisch mogelijk is. Pas na het in
kaart brengen van de juridische (on)mogelijkheden in
2022 wordt een besluit van beide ministers gevraagd
waarbij ook de wenselijkheid wordt meegenomen.

Artificial Intelligence (AI)

GMS

• Verkenning binnen de politie om onderdeel te worden
van de proeftuin ‘meldkamer’ binnen het landelijke
programma ‘Spraak naar tekst’.
• De Virtuele Meldkamer Assistent ondersteunt de
centralist in het stellen van vragen of het bieden van
handelingsperspectief. Project gestart binnen 5
meldkamerlocaties voor het verzamelen van data.
• Er wordt gebruik gemaakt van de generieke Speech to
Text-voorziening en de labeltool (waardering tekst) van
het AI-lab van de politie.

• Notitie opgeleverd met kaders voor wijzigingen
aan GMS (Nut & Noodzaak).
• Gestart met groot onderhoud op GMS. De basis
updates zijn technisch gereed. Het test- en
inregelwerk loopt door tot begin 2022.
• Aantal verstoringen in de applicatie GMS is
gereduceerd door verbeterslagen en betere
afspraken met de servicedesk.
• De standaardisatiecommissie GMS is
nieuw leven ingeblazen.
• Start met gebruikersoverleg Webservice.
• De Webservice is nog niet stabiel, ondanks
geplande verbeteringen. Upgraden is nodig
en tegelijkertijd nadenken over een nieuwere,
robuustere Webservice (passend bij NMS).

Ons beleid

Centralisten Chantal Reus en Christel de Lange van de
meldkamer Noord-Holland zijn als materiedeskundigen
vanuit de ambulancezorg betrokken bij NMS.

NMS
• Ter voorbereiding op de BIT-toets is een Pré BIT-toets
gehouden. Hieruit is een verbeterplan voortgekomen.
• De selectiefase is gereed, 5 leveranciers zijn door naar
de dialoogfase.
Klik hier voor meer informatie.
• Het fasenplan voor dialoog en inschrijving is opgesteld.
De dialoogleidraad is gepubliceerd waarmee de
dialoogfase is gestart.
• Er is een Stuurgroep NMS ingesteld.
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Ondersteunende Informatie- en expertsystemen
Ons beleid
De informatiepositie van de centralist zo goed mogelijk
verbeteren.

Generieke basisvoorzieningen
• ManualMaster is beschikbaar voor meldkamerlocaties
die op de landelijke infra zijn aangesloten. Voor de andere
meldkamerlocaties is nog een change in uitvoering.

Geografische informatie
• Kaartmateriaal beschikbaar met een GEO-warehouse
oplossing.
• Naast het (landelijk) harmoniseren en ontsluiten van
kaartmateriaal is ook een initiatief gestart om het
GIS-applicatieportfolio landelijk te bestendigen en het
beheer ervan verder te standaardiseren.
• Aanbesteding in de maak om ook aanvullingen van het
materiaal (zoals Cyclomedia) beschikbaar te maken.
• Op verzoek van de veiligheidsregio’s gaat LMS
aan alle brandweercentralisten GEO-informatie uit
GEO4OOV gestandaardiseerd beschikbaar stellen. De
veiligheidsregio’s werken de standaardisatie uit.
• Voor CityGIS zijn alle regionale contracten omgezet naar
één gezamenlijk landelijk contract.

Beheerder Gerben Jansen van de meldkamer Oost-Brabant laat GEO-GIS zien.
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Ondersteunende Informatie- en expertsystemen

vervolg

Disciplinespecifiek

Business intelligence

• LMS ontwikkelt samen met de veiligheidsregio’s een
portaal-portaal koppeling (conform AZN) als pilot
in Oost-Nederland. Het doel is om alle datastromen
tussen veiligheidsregio’s en hun meldkamerfuncties via
de portaal-portaal koppeling te laten verlopen. In 2022
worden de eerste resultaten verwacht.

• Er is een landelijke voorziening voor
sturingsinformatie beschikbaar.
• Testcase voor managementinfo in de meldkamer
Noord-Holland.
• Overeenstemming bereiken met de disciplines
over het gebruik van meldkamergegevens voor
sturingsinformatie is een doorlopend proces.

Klik hier voor meer informatie.
• Onderzoek naar mogelijkheden aansluiting Kustwacht
centrum op de meldkamers brandweer, getrokken
door de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, met
als doel verbeterde informatie-uitwisseling. Dit vraagt
besluitvorming in het SMB in 2022.
• Ontsluiten van actuele voertuigladingdata bij incidenten
naar de meldkamers brandweer. Quick scan uitgevoerd.
Krijgt vervolg in 2022, mogelijk besluitvorming nodig.

Actueel Operationeel Beeld/
Pilot Beeldregie
• Een toepassing waarbij de meldkamer live kan meekijken
met de melder ten behoeve van de beeldvorming en
hulpverleningstaken. Als pilot gestart op de meldkamer
Noord-Holland.
• Pilot Beeldregie 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
draait in Rotterdam. Opbrengsten zijn, na besluitvorming,
bedoeld voor het gehele land.

Erno Hartsuiker, Operationeel Specialist van DROC Rotterdam, aan het werk met beeldregie.
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IV- en ICT-infrastructuur
Ons beleid
Een continu werkende IV- en ICT-infrastructuur die voor
de centralist een goede basis biedt.

Criteria einde stabilisatiefase
en verbeterplan
• Externe partij EY heeft een impactanalyse
opgeleverd voor besluitvorming rondom kwaliteits
criteria einde stabilisatiefase. De ‘4+1 werkgroep’
vanuit de vier aangesloten meldkamers en
Limburg hebben dit begeleid samen met de keten
checks waarvan de uitkomsten met de betrokken
directieteams zijn besproken. Met de keten
check zijn de configuraties op de meldkamers
helemaal langsgelopen.
• Besloten tot einde stabilisatiefase in december
en ingestemd met het verbeterplan Triple A 1.1
met aangepaste metaplanning voor het aansluiten
van meldkamers.

Stabiliteit IV- en
ICT-infrastructuur

Regionale Standaard Omgeving
(RSTO)

• Workarounds toegepast om de impact van uitval te
verminderen. Via precisie-monitoring onderzoek
gedaan waarna het probleem kon worden opgelost.
• Separate meldkamerportaal in productie genomen.
De huidige bypass portal is dubbel uitgevoerd met
als resultaat een stabielere ICT-omgeving.
• Operationele uitwijkscenario’s over de hele linie op
orde gebracht.
• Geruisloos een lifecyclevervanging van de centrale
serverinfrastructuur uitgevoerd met een betere
performance als resultaat. Ook creëert dit meer
stabiliteit en ruimte voor de nog komende (aansluit)
projecten.
• De eerste dual vendor netwerkaansluiting is
technisch opgeleverd in de meldkamer Limburg.
Dit wordt de standaard voor de nog aan te sluiten
meldkamers. Voor de aangesloten meldkamers is
een implementatieplan opgesteld.
• Met de Dienst ICT politie heldere beheerafspraken
gemaakt en een dedicated separaat beheerteam
Netwerken gestart.
• Taskforce LMS/D-ICT ingericht i.v.m. extra
aandacht voor mens en organisatie in het beheer
van de landelijke infrastructuur.

• Planvorming over de Regionale Standaard Omgeving en
gestart met het standaardiseren van RSO-omgevingen.
• Project gestart om huidige regionale ICT-omgevingen
te vervangen waarop o.a. meldkamertelefonie en
voicelogging draaien. Deze worden onderdeel van de
landelijke LMS-infra.
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Architectuur, BIAT, BIV,
gebruikerscriteria
• Gestart met een landelijk multi-architectuuroverleg
(t.b.v. harmonisatie).
• Bezig met een plan van aanpak om samen met het
veld de BIAT-architectuur scherp te krijgen en met een
aanpak gebruikerscriteria.

Beschikbaarheid landelijk
LMS platform in 2021:

99,99933%

IV- en ICT-infrastructuur

vervolg

Security

Meldkamertelefonie

• Maatregelen doorgevoerd op kwetsbaarheden in
ICT-voorzieningen.
• Proces ingericht in geval van ernstige security risico’s.
• Wachtwoorden- en schermbeveiligingsbeleid
gerealiseerd.
• N.a.v ‘Apache Log4j’ kwetsbaarheid zijn maatregelen
genomen om de systemen optimaal te beschermen
tegen ongewenste indringers.
• Aantal pilots gedaan door Project Verbeteren
Informatiebeveiliging LMS. Fasenplan opgesteld dat in
2022 wordt voortgezet.

• De disciplines hebben ingestemd met het Visiedocument
‘Van Meldkamertelefonie naar communicatieplatform’.
• Inventarisatie van meldkamertelefoniesystemen zodat
duidelijk is waarvoor een landelijke aanbesteding gestart
moet worden. De verwerving is in voorbereiding, waarbij ook
breder gekeken wordt naar een ketenbreed telefoniegerelateerd communicatieplatform. Ingezet wordt op
1 waardeketen van meldkamercommunicatie die via 112
(o.a. spraak, beeld (omnichannel))
naadloos overgaat in
meldkamertelefonie/-communicatie.

Werkplek centralist
• Compliance- en security maatregelen doorgevoerd.
• Gestart met Inrichting Werkplek Monitoring.

Audiovisuele (AV) middelen
• Voorbereidende activiteiten gestart voor een
aanbesteding die politiebreed wordt uitgevoerd.
Programma van eisen samen met disciplines opgesteld.
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Huisvesting en Facilitair

Fysieke inrichting

Ons beleid

Huisvesting

Goede meldkamers met een goede werkomgeving
voor centralisten.

• Nieuwbouw meldkamer Oost-Nederland vordert
gestaag richting de afgesproken bouwkundige
oplevering in mei 2022.

De nieuwe meldkamer in Apeldoorn wordt naar
verwachting in Q1 2023 in gebruik genomen.

• Strategisch Huisvestingplan LMS wordt begin 2022 ter
besluitvorming voorgelegd.
• Uitvoering gegeven aan de noodzakelijke richtlijnen
voor een 1,5 meter samenleving.
• Huisvestingsplannen voor Rotterdam, Den Haag en
Amsterdam opgesteld.
• Ontwikkelingen in meldkamer Noord-Nederland worden
opgenomen in het PDC project ‘Drachten/Kelvinlaan’.

Klik hier voor meer informatie.
• Europese aanbesteding voor de nieuwbouw
meldkamer Midden-Nederland in Hilversum is
on hold gezet wegens tegenvallend resultaat.
Nieuwe scenario’s worden uitgewerkt waarbij de
doelstelling blijft om een nieuwe meldkamer in
2025 operationeel te hebben.
• Initiatiefase nieuwbouw Meldkamer Amsterdam
opgestart.
• Project elektrische en werktuigbouwkundige
installaties (E&W): alle meldkamers zijn
geprioriteerd en ingepland rekening houdend
met de aansluitplanning. Utrecht, Lelystad en
Rotterdam zijn in 2022 als eerste aan de beurt.
• Dienstverleningsovereenkomst PDC-LMS
Huisvesting 2022 is in voorbereiding.
• Voorbereiding landelijk programma van eisen voor
biodynamische verlichting.

Het oude politiebureau in Hilversum is inmiddels gesloopt.
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Facilitaire services
• In beheer name van de verdiepingen van het WPC
Rotterdam.
• Dienstverlening bij het PDC geborgd.
• Strategisch voertuigenplan in voorbereiding.
• Facilitaire services zijn opgenomen in een diensten- en
productencatalogus.
• Project aanbesteding meldtafel en implementatie van
het nieuwe contract is afgerond.
Klik hier voor meer informatie.
• Uitrol bedrijfskleding LMS.
• Eerste stappen naar een serviceloket FM/HV.
• Voorbereiden op inrichting integraal beheer in nabijheid
meldkamers.

Overige realisatie
Voorzieningen buiten
de meldkamer
Pilots Zorgcoördinatiecentra (ZCC)
• Aan 8 van de 10 pilots is onder voorwaarden
ondersteuning geleverd.
• Samen met AZN zijn de realisatie-, beheer- en
projectkosten in beeld gebracht.
Koninklijke Marechaussee
• In gesprek met de KMar over uitgangspunten en
NMS.Eind 2021 is een impactanalyse opgeleverd.
Krijgt vervolg in 2022.
Kader hoofd- en medegebruiker
• Kaders bepaald voor hoofd- en medegebruikers.
Klik hier voor meer informatie.
• Besluit om de douane als medegebruiker toe te laten in
voorbereiding.
Brandweer
• Het niet-spoed-nummer-brandweer in beheer
genomen.

Opschaling
• Inventarisatie van opschalingsvoorzieningen +
uitgangspunten vastgesteld voor het leveren en de
financiering daarvan.
• De tijdelijke opschalingsruimte in de
IJtunnel van Amsterdam wordt uitgerust met
meldkamervoorzieningen.
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Calamiteitencoördinator (CaCo)
• De CaCo is een verantwoordelijkheid van de Veiligheids
regio’s waarbij LMS voorstelt om voor 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,
waaronder een uitwerking van de wijze waarop de
financiële verrekening plaats kan vinden.

Overige realisatie

vervolg

Werking en organisatie

Heroverwegen ‘as is’ overgenomen taken
• Er wordt voortdurend gewerkt aan het opschonen
en harmoniseren van contracten.
Multi-governance
• Onderzoek gestart naar de governance van de
meldkamers in opdracht van JenV. Rapport volgt
begin 2022.
Gegevensverwerking
• Er is in multi-verband hard gewerkt aan
een landelijke afsprakenset over de
gegevensverwerking. Dit wordt bemoeilijkt door
tegenstrijdige wetgeving.

Het zoeken en filteren van gekwalificeerde vrijwilligers
voor Professionals Buiten Dienst gebeurt in zogenaamde
hexagons. Op de foto zien we Vincent Jager van de
Veiligheidsregio Drenthe.
Innovatie
Professionals Buiten Dienst: project met een Veiligheids
regio waarbij de centralist op basis van filtering burgers
kan oproepen om met een specifiek handelingsperspectief
naar de plaats van het incident te gaan.
Klik hier voor meer informatie.
Hoofden meldkamer
Een begeleidingsgroep kijkt naar de rolinvulling
Hoofd Meldkamer en de ondersteuning die nodig is op
de meldkamers.

Bouwplan LMS
• Besluit Korpsleiding Politie om vooralsnog LMS als
zelfstandige ‘eenheid’ in te richten.
• LMS fungeert als casuïstiek in het kader van Passend
organiseren en omvormen.
• Er ligt een inrichtings- en werkingsvoorstel LMS voor
de volgende fase in de organisatieontwikkeling LMS.

Opleiding kerninstructeurs C2000-Netwerk in Meldkamer
Bergen op Zoom in september.
Vakbekwaamheid
• Opleidingscatalogus herijkt.
• Producten ontwikkeld voor: cyber security
awareness, 112NL app, C2000 Vernieuwing RABS
en Self Service Password Reset (SSPR).
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Continuïteit en Risico
• Met regelmaat een Periodiek Beeld Continuïteit
opgeleverd.
• Table Top met het gehele meldkamerveld over
continuïteit, Covid-19 en scenario T+2. Bestuurlijke
Tabel Top Uitval 112 door JenV.
• Opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een
continuïteitsmonitor.

De 13 meldkamers in cijfers

3.264.713
1.892.996

Koninklijke
Marechaussee <1%

112-oproepen
landelijk
aangenomen

Brandweer 6%
112-oproepen
doorverbonden naar de
regionale hulpdiensten

Ambulancezorg 38%
Politie 55%

95%

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

De gemiddelde snelheid waarmee een
gesprek werd aangenomen was:

42%

 e gemiddelde afhandeltijd vanaf aanbod
D
tot het moment van doorverbinden naar
de regionale meldkamer was:

3 seconden

21,8 seconden

van de
112-oproepen
was misbruik of
oneigenlijk gebruik
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vervolg

Geïntegreerd
Meldkamer Systeem

5.627.021

geregistreerde meldingen (aangenomen gesprekken)

4.547.051
geregistreerde incidenten
(inzet van de hulpdiensten)

C2000

NL-Alert

Directe informatie bij een noodsituatie

113

Het communicatiesysteem
voor de hulpdiensten

9 op de 10
Nederlanders

berichten verzonden voor:

boven de 12 jaar
ontving binnen

108.808

3 minuten het NL-Alert

66

testbericht.
Van de 75-plussers

calamiteiten

Het netwerk was:
(norm 98%)

ontving 74% deze op hun
mobiele telefoon.
De dekkingsgraad
voor ontvangst lag op:
(norm 95%)

Performance
112 techniek

Ondersteund door:

Beschikbaarheid:

Het incidentbeheer was:

100%

258

professionals
gebruikten C2000

99,7%
van de tijd
beschikbaar

97,7%
574

zendmasten

99%

Special coverage locations

Lost calls:

0
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P-22-1180

De 13 meldkamers in cijfers

