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Onderwerp Overdracht beheer van meldkamers 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 
Samen met u en andere partijen in het meldkamerdomein werk ik in een 
meerjarig traject toe naar een netwerk van tien operationeel en beheersmatig 
verbonden meldkamers. Wij bevinden ons in de laatste fase van deze transitie. 
 
In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst uit 2013 zijn de 

doelstellingen van de transitie met instemming van alle partijen vastgelegd. Bij 
de totstandkoming van het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers is 
afgesproken dat het beheer van de meldkamers bij de politie wordt belegd. Dit is 

ook aangegeven in de Memorie van Toelichting bij de Wijzigingswet meldkamers. 
De Wet Veiligheidsregio’s biedt nu echter al de mogelijkheid aan veiligheidsregio’s 
om het beheer buiten de organisatie te beleggen en dit gebeurt in de praktijk ook 

al in veel gevallen. In het Uitwerkingskader meldkamers uit 2018 hebben partijen 
in het meldkamerdomein gezamenlijk afspraken gemaakt voor de toekomstige 
financiering van het beheer van de meldkamers. De uitwerking hiervan is met het 
oog op de geplande inwerkingtreding van de Wijzigingswet in 2020 reeds 
opgenomen in mijn begroting en vormt na vaststelling de financiële basis voor het 
beheer van de meldkamers vanaf 2020. 

 
Met de Wijzigingswet meldkamers wordt de overdracht van het beheer van de 
meldkamers naar de politie wettelijk verankerd, evenals de gedeelde 
uitgangspunten voor de inrichting van het meldkamerdomein en de benodigde 
nadere regelgeving over onder andere de hoofdlijnen van beleid en beheer. De 
bestaande regeling van het gezag blijft ongewijzigd. Zoals eerder gezegd acht ik 
de Wijzigingswet noodzakelijk voor het beter borgen van de continuïteit van de 

meldkamers en sluit deze aan bij de praktijk en consensus onder partijen in het 

meldkamerdomein. 

 
De politie heeft enige tijd geleden aangegeven een stap naar voren te willen 
zetten en bereid te zijn de verantwoordelijkheid voor het beheer per 1 januari 
2020 op zich te willen nemen. De verwachting was daarbij dat het wetsvoorstel in 
2019 in elk geval in de Tweede Kamer zou worden behandeld. De inhoudelijke 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer staat inmiddels gepland 
voor week 3 van komend kalenderjaar. Ik streef naar een inwerkingtreding van 

de Wijzigingswet per 1 juli 2020. 

 
Er is de afgelopen maanden nauw en constructief samengewerkt om de 
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overdracht per 1 januari 2020 mogelijk te maken. Naast een gezamenlijk 
overdrachtsprotocol zijn overdrachtsdossiers per veiligheidsregio opgesteld om de 
transitie van mensen en middelen per 1 januari 2020 zo voortvarend mogelijk te 
kunnen laten plaatsvinden. Ik acht het van groot belang om de overdracht van 
het beheer per 1 januari 2020 door te zetten. De belangrijkste overweging daarbij 
is om de continuïteit van de huidige meldkamers beter te borgen en het 

momentum niet te verliezen. Mijn verzoek aan u allen is dan ook om het ingezette 
proces doorgang te laten vinden en de overdracht van het beheer per 1 januari 
2020 aan de politie voort te zetten. Hiermee verschuift per die datum de 

verantwoordelijkheid voor het beheer van de veiligheidsregio’s naar de politie. 

 

Dit gezegd hebbende ligt het politiek primaat ten aanzien van het wetsvoorstel 

natuurlijk bij het parlement. Indien behandeling in de Tweede of Eerste Kamer 

daartoe aanleiding geeft, zal ik hier direct met u allen over in gesprek treden. 

 

Tot slot rest mij alle partijen te danken voor hun harde werk aan deze transitie en 

uiteraard de goede samenwerking. 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

Ferd Grapperhaus  
 

 

 

 


