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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur 

  Datum vergadering 14-10-2020 

  Agendapunt 8-B 

  Indiener Veiligheidsdirectie 

  Steller Louise Cupido 

Onderwerp Gezamenlijk rapport 112 

Doel Ter kennisname 

Aanleiding Op maandag 24 juni 2019 vond tussen 15.34 uur en 18.52 uur een storing 

plaats in het telefonienetwerk van KPN. Hierdoor waren het alarmnummer 
112 en de 0900-servicenummers voor burgers onbereikbaar. Tegelijkertijd 
kampte NL-Alert met een (andere) storing. Het Agentschap Telecom, de 
Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd hebben afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken 
zijn gebundeld aangeboden.   

 
De IJenV onderzocht het bestaand beleid en het handelen van drie clusters 
van actoren; het ministerie van JenV, politie en veiligheidsregio’s.  

Samenvatting Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen wat door hen is 
gedaan om de bereikbaarheid van de hulpdiensten garanderen, zowel in 
de voorbereiding als tijdens de betreffende storingen bij KPN. De centrale 
onderzoeksvraag van de IJenV luidde: Wat is er gedaan om de 

bereikbaarheid van de hulpdiensten te garanderen en is dit gegaan zoals 
beoogd? 
 

De IJenV komt op basis van haar onderzoek tot de volgende conclusies: 
- Hulpdiensten zetten tijdens de storing veel in het werk om 

bereikbaar en beschikbaar te zijn en de noodzakelijke hulp te 

bieden. 
- De documenten – het ODG en de brief van het ministerie van JenV 

van juni 2013 – over de onbereikbaarheid van 112 zijn niet 
voldoende uitgewerkt.  

- Het ontbreekt het ministerie van JenV en veel veiligheidsregio’s 
aan kennis van richt gevende documenten die gaan over de aanpak 
van de crisis bij onbereikbaarheid van 112. Tevens is gebleken dat 

deze beleidsdocumenten niet zijn geïmplementeerd en 
geoperationaliseerd.  

- Het ontbreekt het ministerie van JenV aan controle op de 
implementatie van het beleid van de brief van juni 2013 bij 
betrokken partijen. 

- Het ontbreekt het ministerie van JenV aan directe regie op de 
communicatie tijdens de crisis. 

De IJenV heeft de volgende aanbevelingen aan het ministerie van Justitie 
en Veiligheid, politie en 25 veiligheidsregio’s:  

- Draag zorg voor een gezamenlijke nadere uitwerking van beleid op 
onbereikbaarheid van het alarmnummer 112.  

- Draag zorg voor implementatie van de documenten bij betrokken 
organisaties (in deze: het ministerie van JenV, politie en 25 
veiligheidsregio’s) en zorg dat het personeel daarmee bekend is. 

- Draag zorg voor het werken conform de gemaakte afspraken.  
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Aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en 25 veiligheidsregio’s:  
Het Inzet-en Beleidskader NL-Alert is na 24 juni 2019 aangepast. Aan het 

kader is een specifieke procedure toegevoegd die ingaat op landelijke 
uitval/onbereikbaarheid van 112.  

- Draag zorg voor het uitbreiden van deze procedure zodat deze in 
algemene zin van toepassing is op incidenten met landelijke impact. 

 
In het rapport zijn naar aanleiding van het deelonderzoek van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd ook conclusies voor de GHOR’s.   

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Gevraagd wordt kennis te nemen.  

Financiële consequenties N.v.t.  

Personele consequenties N.v.t. 

Overige consequenties N.v.t. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Regionale evaluatiepunten worden meegenomen in het project ‘uitval 
elektriciteit, verstoring telecom, uitval 112’. 

Communicatie Het rapport is op 25 juni aangeboden aan de Tweede Kamer en 
gepubliceerd op de website van de IJenV. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
DB 

Wanneer? 
 
30-9 

Uitkomst?  
 

Tkn 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
AB 

Wanneer? 
14 okt 
 

Doel 
TKN 
 

OR Moet dit stuk naar 

de OR? 
☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 

Selecteer optie 

Wanneer? 

Typ tekst 
 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 
☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


