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Feiten en maatregelen: 

 

Op maandag 24 juni jl. werd het Nederlandse deel van het Europees alarmnummer 112 getroffen 

door een storing. Deze storing zorgde ervoor dat 112 in heel Nederland onbereikbaar was tussen 

ongeveer 1600 uur en 2015 uur. Nog tijdens deze uitval bleek dat de oorzaak lag in een 

telefoniestoring bij de provider KPN en dat ook ander telefonie door deze storing getroffen was. Zo 

was ook de standaard-telefonie van de gemeenschappelijk meldkamer Den Haag bij de storing 

betrokken. 

 

Door de gezamenlijke hulpdiensten in onze regio is opgeschaald naar GRIP2 en zijn succesvolle 

mitigerende maatregelen genomen door het regionaal operationeel team (ROT). Alle beschikbare 

politie is de straat op gegaan, de ambulanceposten zijn continue bezet, evenals alle 

brandweerkazernes. Voor zover nu bekend, is de noodhulpverlening in sommige gevallen 

vertraagd op gang gekomen. Helaas is een patiënt na cardiale klachten overleden (casus in 

onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg). Het ROT van Haaglanden stond steeds in nauw 

contact met het ROT van Hollands-Midden, zodat – tegen de achtergrond van het feit dat we een 

gezamenlijke meldkamer hebben - de maatregelen afgestemd konden worden 

 

Om aan de inwoners van Haaglanden duidelijk te maken dat sprake was van een 112-storing, is 

door het Regionaal Operationeel Team opdracht gegeven een regionaal NL-Alert te verzenden met 

daarin het handelingsperspectief voor potentiele melders. Dat lukte helaas niet, vanwege het feit 

dat de toegang tot het systeem van NL-Alert op onze gemeenschappelijke meldkamer niet 

functioneerde. Achteraf is gebleken dat een update, in het weekend uitgevoerd door het 

Meldkamer Diensten Centrum van de Nationale Politie, niet volledig was uitgevoerd. Daarop is 

RTVWest en zijn de social media ingezet om hetzelfde doel te bereiken. 

 

Al spoedig bleek dat er ook landelijk allerlei organen actief werden. De Nationale Politie stelde een 

Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) in. Het Nationaal Crisis Centrum van 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd actief en ook het Landelijk Operationeel Centrum van 

datzelfde Ministerie werd geactiveerd. Daarna kwam er een landelijk NL-Alert dat vanwege 

inhoudelijke fouten moest worden gerectificeerd. Dat leidde tot meerdere berichten, inclusief de 

ontalarmering na afloop. 

 

Onduidelijk - en tot op heden onuitgesproken - blijft vanuit welke verantwoordelijkheid en/of 

bevoegdheid deze entiteiten hebben geopereerd. Wat we hebben gezien is dat het gezag volgens 

de Wvr lokaal/regionaal is belegd en dus is gedecentraliseerd; tegelijkertijd is gecentraliseerd - 



2 
 

zonder afstemming met de ROT’s – opgeschaald en gecommuniceerd. Mede daardoor is achteraf 

geconstateerd dat op landelijke schaal sprake was van een ‘rommelig beeld’ rondom deze storing. 

 

Werking en organisatie 112: 

 

112 is sinds 1997 het algemeen Europees alarmnummer. Doel van het nummer is om het voor alle 

Europeanen mogelijk te maken overal in Europa altijd hetzelfde alarmnummer te kiezen. Hiermee 

wordt voorkomen dat men in spoedgevallen op zoek moet naar het lokaal geldende alarmnummer, 

waarmee kostbare tijd verloren zou gaan. Het motto is dan ook: “112, als elke seconde telt.” 

 

In Nederland is 112 technisch bij de provider KPN ondergebracht. Andere telecomproviders dienen 

hun 112-bellers naar het KPN-netwerk te geleiden. Hiermee is 112 dus in technische zin geheel 

gecentraliseerd en afhankelijk gemaakt van 1 provider. 

 

Organisatorisch is het beheer van 112 in Nederland in handen van de Nationale Politie gegeven en 

werkt 112 als volgt: een 112-beller, onafhankelijk of dit via een vaste lijn (20% van de oproepen) 

gebeurt of mobiel (80% van de oproepen), komt uit op de landelijke 112-centrale in Driebergen. 

Daarvandaan wordt de beller, na gevraagd te hebben naar locatie en benodigde hulpdienst, 

doorverbonden naar de betreffende meldkamerlocatie. Hiermee is 112 dus ook in organisatorische 

zin in zeer grote mate gecentraliseerd en afhankelijk van de landelijke 112-centrale van de 

Nationale Politie. 

 

 

Vervolg: 

 

Direct op dinsdag 25 juni jl. werd de Minister van Justitie en Veiligheid in het wekelijks 

‘Vragenuurtje’ door de leden van de Tweede Kamer zeer kritisch bevraagd op hetgeen de avond 

ervoor was gebeurd en hoe de Minister herhaling zou voorkomen. 

 

Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd al op maandagavond aan de veiligheidsregio’s 

gevraagd om nog die avond een eerste beeld te verstrekken. De Directeur Veiligheidsregio’s en 

Meldkamers van Jen V heeft op maandag 1 juli de directeuren van de veiligheidsregio’s bijeen 

geroepen voor een eerste evaluatiegesprek. Behalve de politie (in de rol als beheerder van 112) 

was de top van de uitvoerende organisaties (blauwe, witte en rode kolom) in dit gesprek helaas 

niet uitgenodigd. 

 

Het Veiligheidsberaad heeft, bij monde van de voorzitter, op 3 juli gepleit voor een meer nationale 

aanpak en een betere aansluiting van de nationale crisisstructuur bij de regionale crisisstructuur1. 

Voorts heeft het Veiligheidsberaad voorgesteld om het IFV evaluatieonderzoek te laten uitvoeren. 

 

Binnen Haaglanden beraadt de Veiligheidsdirectie zich thans op maatregelen die ertoe moeten 

leiden dat bij een eventueel volgende storing de bereikbaarheid van de gemeenschappelijke 

meldkamer en daarmee de toegang tot adequate noodhulpverlening voor burgers bereikbaar blijft. 

Om snelle stappen te kunnen maken, kijkt de Veiligheidsdirectie daarbij primair naar de regionale 

verantwoordelijkheid. Een aanpak die vergelijkbaar is met de aanpak rondom terrorismegevolg-

bestrijding. 

 

Voor de Veiligheidsdirectie staat vast dat deze uitval een klassiek voorbeeld is van de 

kwetsbaarheidsparadox, of eigenlijk en preciezer: de centralisatieparadox. Schaalvergroting leidt 

weliswaar tot verkleining van de faalkans, echter de faaleffecten schalen daarmee in gelijke tred 

op. Deze paradox is zowel in technische als organisatorische zin aan de orde geweest.  

 

Wat dat betreft is de Veiligheidsdirectie niet geheel gerust op de landelijke reacties, die lijken de 

kant op te bewegen van een oplossing die gevonden wordt in nog verdergaande centralisatie. De 

Veiligheidsdirectie zal zich inzetten voor robuustere oplossingen, waarbij technische en 

organisatorische maatregelen niet per se centraal of decentraal zijn maar zijn afgestemd op de 

doelstelling van de hulpdiensten in Haaglanden: op de snelst mogelijke manier de beste hulp/zorg 

voor de burgers in Haaglanden. 

                                                 
1 https://www.veiligheidsberaad.nl/2019/06/26/hubert-bruls-over-storing-112-bij-een-nationale-crisis-
is-een-nationale-aanpak-logisch/ 
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Binnen de VRH worden alle GRIP-2 incident standaard geëvalueerd. Aangezien het hier een 

situatie betrof die in alle gemeenten zijn effecten had, zullen alle gemeenten in de evaluatie 

worden betrokken. Doel is om te komen tot een ambtelijke en bestuurlijk handelingsperspectief 

dat past bij de diverse storingsniveaus die met 112 mogelijk kunnen zijn. 

 

Met de Veiligheidsregio Hollands-Midden is ambtelijk contact om onderling de maatregelen rondom 

de gemeenschappelijke meldkamer te kunnen afstemmen en om te bezien in hoeverre ook 

landelijk gezamenlijk opgetrokken kan worden. 

 

Landelijk zal een gezamenlijk onderzoek door de Inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg 

en Jeugd en het Agentschap Telecom plaatsvinden. 

 

 


