
Procesbeschrijving aanschaf en onderhoud meldkamertafels 

1. De raamovereenkomst 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Nationale Politie hebben ten behoeve van de multi-

disciplinaire meldkamers van de Veiligheidsregio’s en Nationale Politie en specifieke 

politietoepassingen gezamenlijk een raamovereenkomst met de firma Creon B.V. (leverancier) 

afgesloten voor de levering en het onderhouden van meldkamertafels. 

2. De standaard meldkamertafel 

De standaard meldkamertafel is geschikt voor de door het CIO-Beraad voorgeschreven toepassing 

van ‘drie gebogen beeldschermen van 34” op rij’. De meldkamertafel is daartoe circa 2,4 meter breed 

en 1,3 meter diep. De meldkamertafel voldoet aan de functionele eisen en normen als genoemd in 

het ‘Functioneel Programma van Eisen voor de LMO-meldtafel’ als vastgesteld door de Landelijke 

Stuurgroep Meldkamers. De meldkamertafel voldoet eveneens aan de ‘Aansluitvoorwaarden 

Meldkamerwerkplekken’ als vastgesteld door het LMO en is daarmee geschikt om aan te sluiten op 

het landelijk rekencentrum van de LMO. De meldkamertafel kan desgewenst worden uitgebreid met 

een aantal opties. 

3. De contactpersonen 

Het Politie Diensten Centrum (PDC) van de Nationale Politie is beheerder van de raamovereenkomst 

en biedt de bijbehorende producten en diensten aan de Veiligheidsregio’s en de Nationale Politie (de 

afnemers) aan. De gekoppelde Producten- en Dienstenmanager en Lead Contractmanager van het 

PDC zijn op strategisch niveau verantwoordelijk voor het contract en de correcte uitnutting daar van. 

Op tactisch en operationeel niveau zijn de contractmanagers en de operationeel toezichthouders in 

de eenheden van de Nationale Politie de directe aanspreekpunten van de afnemer en de leverancier 

voor bestellingen onder deze raamovereenkomst. 

4. De bestelopdracht 

Bij een behoefte aan meldkamertafels dient de afnemer een verzoek tot bestelling in bij de 

contractmanager en/of operationeel toezichthouder van de betrokken politie-eenheid, die daarop 

een bestelopdracht plaatst bij de leverancier. De contractmanager ondersteunt de afnemer bij de  

afstemming met de leverancier over bestelopties, de voorbereidingen bij plaatsing, afspraken over 

levering en onderhoud, eventueel hergebruik van meubilair en dergelijke. 

Alvorens tot bestelling kan worden overgegaan dient de afnemer duidelijkheid te hebben over het 

benodigde aantal meldkamertafels en de ruimtelijke opstelling, het gewenste onderhoudsmodel, het 

beschikbare budget, de financiële verdeelsleutel tussen de meldkamerparticipanten en de namen 

van de budgethouder en de projectleider. 

In de raamovereenkomst zijn met leverancier algemene afspraken gemaakt over correctief 

onderhoud en een 24-uurs service. Per bestelopdracht kan ook een Service Level Agreement (SLA) 

met leverancier worden afgesloten voor het preventief onderhoud van de meldkamertafels. 

5. De financiering 

De investeringskosten van de meldkamertafels en gekozen opties worden door het PDC aan de 

leverancier betaald en tezamen met de kosten voor onderhoud en beheer via een jaarlijkse 

gebruikersvergoeding verrekend met de meldkamerparticipanten op basis van de door hen 

overeengekomen verdeelsleutel. 



Het Meldkamer Dienstencentrum (MDC) van het PDC is budgethouder. De afnemer dient tijdig 

afspraken met het MDC te maken over de benodigde investering en gebruik, zodat het MDC daar in 

haar investerings- en exploitatiebegroting rekening mee kan houden. 
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