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1 Inleiding 

Op 10 november jl. heeft in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de jaarlijkse 

systeemoefening plaatsgevonden. Gedurende deze systeemoefening heeft (na anderhalf 

uur) een incident plaatsgevonden op Schiphol. Dit incident, waarbij een verdacht pakket is 

aangetroffen in één van de bedrijven op het Schiphol terrein, heeft er toe geleid dat de 

systeemoefening per direct stop wordt gezet. In overleg met de oefenleiding en directie 

van de VRK is besloten de waarnemers van de systeemoefening te verplaatsen naar 

Schiphol om daar het teams waar te nemen en zo de toets-vragen vanuit het 

toetsingskader van de inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) te beantwoorden.  

 

De voor u liggende rapportage is opgesteld op basis van de waarnemingen van de 

waarnemers tijdens de eerste anderhalf uur van de systeemtest, de waarnemingen van de 

waarnemers tijdens het incident op Schiphol en de door de Veiligheidsregio georganiseerde 

opkomstoefeningen. Dit document bevat een feitelijke beschrijving van wat de 

verschillende teams gedurende deze activiteiten hebben gedaan en wat dit betekent voor 

de verschillende onderdelen binnen het toetsingskader van de IVenJ. Dit toetsingskader 

gaat uit van de volgende onderwerpen: 

- Alarmering 

- Opschaling 

- Organisatie 

- Informatiemanagement 

 

De hoofdstukken twee tot en met vijf gaan in op de verrichtingen van de teams die tijdens 

de systeemoefening en het incident op Schiphol actief zijn geweest. Dit zijn de meldkamer, 

het CoPI, het RAC en het OT geweest. In hoofdstuk zes staat informatie over de niet 

opgeschaalde teams en in hoofdstuk zeven staan de gegevens van de opkomstoefeningen.  

 

Hoofdstuk acht bevat een overall overzicht van de resultaten van de Veiligheidsregio en in 

hoofdstuk negen staan de overkoepelende aanbevelingen en conclusies weergegeven. In 

bijlage A staat een overzicht van de verbeterpunten uit 2015 en of deze in 2016 nog 

terugkwamen. Bijlage B bevat tenslotte een afkortingenlijst.  
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2 Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum 
Kennemerland (MICK) 

2.1 Feitelijk verslag verrichtingen MICK 

2.1.1 Systeemoefening TATA 

Gezien de vertrouwelijkheid van het scenario en gezien de wens van de Veiligheidsregio 

om de systeemoefening op een later moment nogmaals te laten plaatsvinden is hier geen 

uitgebreid feitelijk verslag van de verrichtingen van het MICK opgenomen. Wel zijn 

hieronder een aantal highlights die nodig zijn voor het beantwoorden van de vragen vanuit 

het toetsingskader te vinden. 

 

Alarmering eenheden en opstart incident 

Om 10:00 uur start de oefening met de melding vanaf het TATA-Steel-terrein en het 

alarmeren van de eerste eenheden om 10:01. Uit contact tussen het MICK en de 

coördinator op de meldkamer van TATA blijkt dat het een bedrijfsongeval betreft met 

meerdere slachtoffers. Gezien het aantal wordt om 10:04 uur besloten om op te schalen 

naar GRIP 1. Alarmering voor GRIP 1 start direct (10:04 uur).  

 

Na alarmering voor GRIP 1 vindt veelvuldig contact plaats tussen de centralisten en de 

eerste aanrijdende eenheden en aanrijdende OvD-en. De MPC laat zich regelmatig 

informeren over het incident. Op basis van de berichten vanuit het veld worden (naast de 

functionarissen binnen de hoofdstructuur) ook andere functionarissen gealarmeerd: 

- Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat i.v.m. verkeersmaatregelen; 

- Diverse eenheden van de Nationale Politie voor bijstand, waaronder een 

politiehelikopter van de Landelijke Eenheid; 

- Diverse ambulances van andere regio’s en een Mobiel Medisch Team (MMT); 

- Specifiek reddingsteam van de brandweer Utrecht en een AGS.  

 

De eenheden krijgen de opdracht om via UGS-1 aan te rijden. Later, om 11:18 uur komt 

via de OvD-P informatie binnen dat de aanrijroute niet langer veilig wordt geacht en dat 

deze wordt vervangen door de route UGS2. Dit wordt door de MPC vervolgens geverifieerd 

bij de OvD-B, die dit bevestigt. 

 

MPC rol MICK en verwerken van informatie in LCMS 

Vanaf de start van het incident wordt in GMS gewerkt en wordt informatie in LCMS 

verwerkt. De MPC deelt het opschalingsniveau met de centralisten en haalt en brengt 

continu informatie bij de centralisten: 

- De MPC informeert om 10:07 uur bij de MKB naar het aantal slachtoffers en hun 

locaties. De MPC wacht naast de BRW-centralist die een melder aan de lijn heeft en 

laat zich vervolgens direct bijpraten over de locaties van de slachtoffers 

(binnen/buiten) en hun toestand (op dat moment nog onbekend). 

- Om 10:15 uur vraagt de MPC aan de hele meldkamer een time-out, schetst 

vervolgens het beeld dat zij heeft van het incident en vraagt vervolgens aan alle 

disciplines of zij aanvullingen hebben. Deze zijn er niet.  

- Om 10:18 uur informeert de MPC bij de MKP naar verkeersmaatregelen en de 

aanrijroute. Vervolgens deelt de MPC de verkregen informatie mondeling met de 

MKA en MKB. 

- Om 10:56 uur komt er via de MKA informatie binnen over instortingsgevaar. De 

aard hiervan is op dat moment verder nog onduidelijk, waarop de MPC de MKB 

vraagt deze informatie te verifiëren bij de OvD-B. 
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- Om 11:20 uur neemt de MPC het algemeen beeld door met de leider CoPI. Hierbij 

blijkt dat de MPC een juist beeld heeft van het incident tot op dat moment.  

Ook hakt de MPC knopen door indien dit nodig is: Zo vraagt de MPC bij de MKP naar de 

aanrijroute voor de MKA en later op verzoek van de MKB bij de MKA naar mogelijke 

verplaatsing van het gewondennest i.v.m. dreigend gevaar voor de hulpdiensten. 

 

De informatiemanager op het MICK verwerkt de informatie die hij in GMS vindt en de 

informatie die hij van de MPC krijgt direct in LMCS. 

 

Om 11:33 uur komt bij de meldkamer de melding binnen dat er in verband met een 

verdacht pakket op Schiphol wordt opgeschaald naar GRIP 2. Tegelijkertijd komt vanuit de 

oefening om 11:34 uur het bericht binnen dat wordt opgeschaald naar GRIP 2 voor het 

incident op TATA. Omdat er sprake blijkt te zijn van een reële dreiging op Schiphol, besluit 

de oefenleiding de oefening te bevriezen en de aandacht te verleggen naar Schiphol. Op 

dat moment eindigt de systeemoefening.  

2.1.2 Incident op Schiphol 

 

Alarmering eenheden en opstart incident 

Om 11:16 uur wordt via de KMAR in GMS gezet dat er een hond is gaan zitten bij een 

verdacht pakket bij CEVA Logistics. Tussen de periode 11:16 uur en 11:32 uur wordt 

duidelijk waar het incident precies is en wordt besloten om in een straal van 100 meter 

vanaf het pakket te ontruimen en de EODD te laten aanrijden. Om 11:32 uur wordt deze 

informatie gedeeld met het MICK en om 11:33 uur informeert de politiecentralist de MPL 

over de stand van zaken. De KMAR en het MICK stemmen vervolgens af te wachten op 

nadere informatie vanuit de KMAR om verdere actie te ondernemen.  

 

Om 11:34 uur geeft de OvD-P aan dat opgeschaald dient te worden naar GRIP 2. Dit 

bericht wordt direct bevestigd door de KMAR en gedeeld met het MICK (zowel mondeling 

als via GMS). Om 11:35 wordt door de brandweer de communicator voor GRIP 2 

geactiveerd. De overige functionarissen worden om 11:37 uur gealarmeerd. Het betreft 

onder meer:  

- Noodhulpeenheden van de politie; 

- Ambulances via de CPA1; 

- Meerdere tankautospuiten van de brandweer; 

- Logistieke eenheid vanuit Haarlem; 

- HOvD; 

- OvD-en, informatiemanager en plotter voor het CoPI; 

- Operationeel leider; 

- Algemeen commandanten en sectiemedewerkers OT; 

- Dienstdoende AOV-er 

- Regionaal AC communicatie 

 

De CoPI-functionarissen krijgen hierin de opdracht om via UGS-A aan te rijden. Ook de 

burgemeester (11:37 uur) en de (lucht)havenmeester (11:38 uur) worden in kennis 

gesteld van het incident.  

 

Omdat de COH-container op het terrein van TATA staat is met de meldkamer van 

Amsterdam Amstelland afgestemd om de Amsterdamse COH-container aan te laten rijden.  

 

Op verzoek van de OvD-B wordt ook de AGS gealarmeerd (11:45 uur). 
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MPC rol MICK en verwerken van informatie in LCMS 

Om 11:33 uur komt het bericht op de meldkamer bij de MPC op het MICK binnen dat het 

daadwerkelijke incident op Schiphol gaat uitgroeien naar GRIP 2 en wordt afstemming 

gezocht tussen de het MICK en de KMAR. Om 11:41 uur wordt door de MPC van de KMAR 

een incident aangemaakt in LCMS en een eerste beeld geschetst. Er wordt een eerste 

METHANE bericht in LCMS geplaatst waarin de volgende informatie is opgenomen: 

 

M -  MINOR/ MAJOR 

E -   Folkstoneweg 182 

T -   Aantreffen explosieve stof 

H -  Ontploffing 

A -  

N -  (nog) niet van toepassing 

E -   KMAR 4102/ 4275/ 4271/ 4091/ 4273/ 4105 

 

Informatie Risico Scenario 

GRIP 2 om 11:34 door OvD-P 

I - vrachtstation, CEVA freight, explosieve opsporingshond is gaan zitten (verdacht 

pakketje) mogelijk explosieve stof.  

  -  Betreft een doos met pakketjes en kleding 

  -  gebouw is ontruimd 

R -  

S -  

 

De MPC op het MICK haalt informatie bij de verschillende centralisten en op basis daarvan 

wordt het door de KMAR aangemaakte incident in LCMS aangevuld. De MPC vervult een 

actieve rol in het halen en brengen van informatie bij de centralisten en het (laten 

verwerken) van informatie in LCMS. Om 11:45 uur  het beeld in LCMS aangevuld vanuit 

het MICK met de beoogde aanrijroute (Rangoonweg). Tegelijkertijd komt vanuit de AC SPL 

en via de KMAR binnen om de opstelplaats van het CoPI door te geven. Om 11:45 uur 

geeft de MPC aan dat de opstelplaats op het parkeerterrein van de Rangoonweg is dit 

wordt even later (11:47 uur) verwerkt in LCMS. Tussen 11:45 uur en 12:05 uur wordt het 

beeld vanuit het MICK aangevuld met aanvullende informatie over het incident en praat de 

MPC om 11:46 uur voorlichting bij over de situatie en of er veel vragen bij de meldkamer 

binnenkomen. Om 11:54 uur wordt door de KMAR verteld dat de ontruimde personen 

worden opgevangen in de kantine van Truckworld en dat met AFO is afgestemd over het 

regelen van transport(bussen). Om 11:59 uur wordt dit bericht in LCMS verwerkt.  

 

Om 11:55 uur vindt afstemming plaats tussen de KMAR en de (lucht)Havenmeester. In dit 

overleg wordt aangegeven dat UGS-A gesloten gaat worden en dat het incident 

(vooralsnog) geen effect heeft op het luchtverkeer vanaf de Kaagbaan. Om 12:03 uur 

signaleert de MPC onduidelijkheid over de exacte locatie van het CoPI. Er wordt direct actie 

uitgezet om dit te verifiëren. Om 12:18 uur komt het bericht m.b.t. het luchtverkeer over 

de Kaagbaan ook binnen bij de brandweercentralist. Ook de geschatte aankomsttijd van de 

EODD (12:45 uur) wordt hierin medegedeeld. Deze informatie wordt direct (12:18 uur) in 

LCMS verwerkt.  

 

Om 12:26 uur wordt via het MICK afgestemd dat de vanuit de politie aan de DBB wordt 

gevraagd om met extra aandacht voor verdachte situaties te surveilleren. Dit bericht wordt 

direct (12:26 uur) ook vanuit het MICK in LCMS verwerkt.  

 

Om 12:46 uur wordt via GMS gedeeld dat actie is ondernomen om de afzender van de 

pakketten te achterhalen (de TEV maakt foto’s van de etiketten en stuurt deze door aan de 

KMAR). Dit bericht is om 12:40 uur al in LCMS gedeeld door de MPC van de KMAR. Om 

13:03 uur is de afzender en het adres van de persoon bekend en wordt de persoon 
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nagetrokken. Om 13:04 uur wordt duidelijk dat er geen bijzonderheden m.b.t. de op het 

adres ingeschreven personen zijn te melden. De contactgegevens van de personen die 

ingeschreven staan op het desbetreffende adres worden om 13:37 uur in LCMS gedeeld.  

 

Uit contact tussen de Leider CoPI en de meldkamer om 13:41 uur blijkt dat er nog 

meerdere (3) pakketten moeten worden onderzocht en dat dit nog minimaal 1 uur gaat 

duren. Dit bericht wordt om 13:47 uur in LCMS verwerkt. Om 14:00 uur arriveert de MPC 

van de middagdienst. Deze wordt om 14:10 uur bijgepraat door de MPC over de 

systeemtest en over het incident op Schiphol. De MPC van de middagdienst neemt het 

incident over.  

 

Om 14:53 uur wordt aan de meldkamer doorgegeven dat de verdachte stof in de pakketjes 

babypoeder blijkt te zijn en dat afgeschaald wordt. Dit bericht wordt om 14:58 uur officieel 

bevestigd door de HOVD en om 15:07 uur nogmaals bevestigd aan de meldkamer door de 

leider OT. Na bevestiging vanuit de leider OT wordt dit door de meldkamer om 15:13 uur 

in LCMS verwerkt.  
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2.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

2.2.1 Alarmering 

Artikel 

Artikel 2.2.2 
1. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de 
meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. 

Normering toetsingskader Antwoord: Toelichting antwoord 

Is deze functionaris benoemd in een 
multidisciplinair vastgesteld 
document? 

JA Binnen het MICK vervult de MPC 
(Multidisciplinair Proces Coördinator) de 
MPC-functie. Dit doet de MPC (conform 
planvorming) ook tijdens de explosieve 
dreiging op Schiphol en de systeemtest.  

Is deze functie vanaf het moment 
van grootschalige alarmering 

ingevuld? 

JA De MPC-er is 24 uur per dag aanwezig op 
het MICK. Op het moment dat de 

systeemoefening start is deze persoon 
aanwezig op de meldkamer. Ook op het 
moment dat alarmering binnenkomt voor 
het incident is deze persoon aanwezig.  

Voert hij de volgende drie elementen 
van zijn taakomschrijving uit: 
1. informatie vragen, halen en 
brengen. 

JA 
 

 

De MPC loopt vrijwel voortdurend heen en 
weer tussen de centralisten van de MKP, 
MKA en MKB en vraagt daarbij om 
informatie, maar zorgt ook dat belangrijke 
informatie mondeling wordt gedeeld tussen 
de verschillende disciplines. Enkele 

voorbeelden: 
 

• De MPC informeert om 10:07 
uur bij de MKB naar het aantal 
slachtoffers en hun locaties. 
De MPC wacht naast de BRW 
centralist die een melder aan 
de lijn heeft en laat zich 
vervolgens direct bijpraten 
over de locaties van de 
slachtoffers (binnen/buiten) 
en hun toestand (op dat 

moment nog onbekend). 
• Om 10:22 uur vraagt de MPC 

bij de MKB na wat een Denox-
installatie is. De MPC wil hier 
het fijne van weten en laat de 
MKB navraag doen bij TATA 
over de technische installatie. 
De MPC geeft hierbij aan 
alvast te willen nadenken over 
de mogelijke gevaren. 

Ook tijdens het daadwerkelijke incident 

haalt, brengt en vraagt de MPC informatie 
bij de verschillende centralisten.  

• Om 11:45 uur deelt de MPC 
het beeld van de situatie met 
de centralisten op de 
meldkamer 

• Om 12:04 uur laat de MPC 
uitzoeken of er bij de KMAR al 
meer informatie is m.b.t. de 
inhoud van het pakket.  

• Om 12:08 uur deelt de MPC 
het algemeen beeld met de 

centralisten op de meldkamer. 
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2. bewaken van het 
opschalingniveau, Ic ervoor zorgen 
dat elke dienst van het juiste 
opschalingsniveau op de hoogte is. 

JA De opschaling in de systeemtest naar 
GRIP 1 wordt door de MPC mondeling 
gedeeld met de verschillende disciplines 
op de meldkamer. Later verifieert de 

MPC of de alarmering door de MKB via 
Smart Respond gelukt is en of er contact 
is geweest met de leider CoPI. De 
opschaling in de systeemtest naar GRIP 
2 wordt door de MKB verteld aan de 
MPC, waarna de MPC dit mondeling deelt 
met de MKP en MKA. 
 
De opschaling naar GRIP 2 voor het 
incident op Schiphol komt om 11:34 uur 
binnen op de meldkamer via de MKP. Dit 
wordt doorgegeven aan de MPC en direct 

gedeeld met de centralisten.  

3.Prioriteiten stellen in de 
(meldkamer)besluiten van de drie 
diensten, knopen doorhakken in 
geval van tegenstrijdige belangen 
tussen de drie diensten en 
afstemmen van de besluiten van de 
drie diensten? 

JA Gedurende de systeemtest is diverse 
keren is waargenomen dat er vanuit één 
van de 3 disciplines een beslissing wordt 
verlangd van een andere discipline, 
waarbij de MPC dit direct oppakte om zo 
besluitvorming te bespoedigen. Zo 
vraagt de MPC bij de MKP naar de 
aanrijroute voor de MKA en later op 
verzoek van de MKB bij de MKA naar 

mogelijke verplaatsing van het 
gewondennest i.v.m. dreigend gevaar 
voor de hulpdiensten. Gedurende het 
incident op Schiphol was dit niet nodig.  

 

Artikel 

Artikel 2.2.3 
Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige 
alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met 
e, en wordt de burgemeester of in het geval van artikel 39 van de wet van toepassing is, de 

voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Start de meldkamer na elke 

ophoging van het opschalingsniveau 
binnen twee minuten de alarmering? 

JA Gedurende de systeemtest wordt om 

10:04 uur besloten op te schalen naar 
GRIP 1 gezien het aantal slachtoffers. De 
alarmering voor de benodigde 
functionarissen start direct (10:04 uur). 
Om 11:33 uur komt op de meldkamer het 
bericht binnen dat de OL heeft besloten op 
te schalen naar GRIP 2. Gezien de no-play 
situatie is deze alarmering niet meer 
uitgezet. Het opschalingsbesluit voor 
situatie op Schiphol komt om 11:34 uur 
binnen. Opschaling voor GRIP 2 start om 
11:35 uur voor de OvD-G. De overige 

functies worden om 11:37 uur 
gealarmeerd.  

Wordt de burgemeester of in het 
geval artikel 39 van de wet van 
toepassing is, de voorzitter van de 
veiligheidsregio en worden de 
betrokken burgemeesters 
geïnformeerd? 

JA 
 

Om 11:37 uur wordt vanuit het MICK ook 
de betrokken burgemeester en de 
voorzitter veiligheidsregio geïnformeerd. 
Ook de (lucht)havenmeester wordt 
geïnformeerd.  
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Artikel 

Artikel 2.2.3 
2. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer 
andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing? 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt tegelijkertijd met of 
aansluitend aan de alarmering van 
de operationele hoofdstructuur de 
andere functionarissen en eenheden 
die nodig zijn voor de 
rampenbestrijding en 
crisisbeheersing gealarmeerd? 

JA Voor zowel de systeemtest als voor het 
incident op Schiphol zijn eenheden buiten 
de hoofdstructuur gealarmeerd. Voor de 
systeemtest zijn dit de AGS en 
bijvoorbeeld een politiehelikopter, 
Rijkswaterstaat, de Provinciale Waterstaat 
en ProRail. Voor het incident op Schiphol 
zijn dit eveneens de AGS en de EODD. 

 

Artikel 

Artikel 2.2.4 
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige 
alarmering geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens een zo volledig 
mogelijke beschrijving van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing en aan andere functionarissen of eenheden bedoelt in 
artikel 2.2.3., tweede lid. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Heeft de meldkamer een beschrijving 
van het incident gereed? 

JA De meldkamer start tijdens de systeemtest 
direct (10.00 uur) met het werken in GMS 
en (10:04 uur) met het werken in LCMS. 
Het beeld in LCMS is vanaf opschaling naar 
GRIP 1 direct beschikbaar. Vanaf de eerste 
melding over de No-Play situatie op 

Schiphol (11:32 uur) wordt in GMS een 
incident aangemaakt. Vanaf 11:40 uur 
wordt een beeld in LCMS bijgehouden. Dit 
is 6 minuten na het besluit tot opschaling 
naar GRIP 21.  

Is deze beschrijving schriftelijk 
beschikbaar? 

JA De beschrijving is voor beide incidenten 
ook schriftelijk beschikbaar.  

Worden sleutelfunctionarissen 

voorzien van deze beschrijving? 

JA Door middel van mondeling contact tussen 

centralisten en eenheden, tussen MPC en 
HOVD, OL en RAC en door middel van het 
digitaal delen van het beeld in GMS en 
LCMS worden de belangrijkste 
sleutelfunctionarissen op de hoogte 
gehouden van de beschrijving van het 
incident. Dit gebeurt zowel tijdens de 
systeemtest als tijdens het incident op 
Schiphol.  

  

                                                 
1 Bij het opstellen van het eerste beeld speelde ook de meldkamer van de KMAR op Schiphol een rol. 

Het beeld is mede door de KAMR opgesteld.  
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2.2.2 Informatiemanagement 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld 
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing een eigen beeld bij. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a t/m e een 
eigen beeld bij? Ja/ nee (dit dient 
per onderdeel in de evaluatie 
inzichtelijk te worden): 

   

GMK JA Op het MICK stemmen de MPC en de 
informatiemanager MICK (een tweede 
aanwezige MPC-er) af over het bijhouden 
van informatie in LCMS. De MPC verzamelt 
en brengt informatie. De 
informatiemanager verwerkt deze 
informatie in LCMS. Hiernaast wordt door 

deze informatiemanager ook informatie 
vanuit GMS verwerkt in LCMS. Informatie 
wordt verwerkt aan de hand van de 
METHANE acroniem.  

Wordt het eigen beeld aangepast als 
er nieuwe informatie binnenkomt? 

JA Het eigen beeld van de meldkamer wordt 
direct aangepast wanneer nieuwe 
informatie binnenkomt.  

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 

2. Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van 
een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen 
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het eigen beeld van de 
onderdelen zoals bedoeld in artikel 
2.1.1. onderdelen a tot en met e uit: 

   

Beschikbare gegevens over de 

ontwikkeling van een incident? Ja / 
nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 

systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de 
ontwikkelingen in het incident: 

• Gegevens m.b.t. het incident 
en de schade die is ontstaan 
(systeemoefening) 

• Het vinden van verdachte 
pakketjes bij CEVA freight, het 
doorgaan van het vliegverkeer 
en het uiteindelijke bericht 
over de inhoud van het pakket 
(incident Schiphol) 

Beschikbare gegevens over de 
effecten van een incident? Ja / nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de effecten 
van het incident: 

• Aantal gewonden en ontstane 
schade (systeemoefening) 

• Ontruiming van de bedrijven 
en het opvangen van de 
werknemers op een andere 

locatie (incident Schiphol) 
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De risico’s voor de veiligheid van de 
hulpverleners in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de risico’s 
van de veiligheid voor de hulpverleners: 

• Instabiele situatie, gevolg 
schade op fabriek  en risico op 
technische installaties 
(systeemoefening) 

• Explosiegevaar (incident 
Schiphol) 

De risico’s voor de veiligheid van de 
personen in het getroffen gebied? Ja 
/ nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de risico’s 
van de personen in het getroffen gebied:  

• Verder gevolgschade aan de 
fabriek en risico op technische 
installaties (systeemoefening) 

• Mogelijke effecten op het 
vliegverkeer en het 
explosiegevaar voor de 
mensen in de omliggende 
panden (incident Schiphol) 

 

De aanpak van het incident? Ja / nee JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 

systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de aanpak 
van het incident: 

• Inzet van de politiehelikopter 
en een specifiek 
brandweerteam vanuit een 
andere regio. Ook het 
opstarten van een 
informatienummer voor 
werknemers en familieleden 
(systeemoefening) 

• Het inzetten van de EODD 
voor het onderzoeken van de 
pakketten en het ontruimen 
van de gebouwen rondom het 
incident (incident Schiphol) 

De daarvoor benodigde mensen? Ja / 
nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de voor de 
aanpak van het incident benodigde 
mensen: 

• Eenheden van de verschillende 
hulpdiensten staan benoemd 
(systeemoefening); 

• Eenheden van de verschillende 
hulpdiensten en de EODD 
staan benoemd (incident 
Schiphol) 

De daarvoor benodigde middelen? Ja 
/ nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de voor de 

aanpak van het incident benodigde 
middelen: 

• Specifieke reddingsteams en 
politiehelikopter 
(systeemoefening) 

• EODD (incident Schiphol) 
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Artikel 

Artikel 2.4.2 
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen 
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Zijn de gegevens van de onderdelen 
zoals bedoeld in artikel 2.1.1. 
onderdeel a tot en met e binnen tien 
minuten verwerkt en zo mogelijk 
geverifieerd: Ja / nee 

    

Mk: binnen tien minuten? JA De informatiemanager op het MICK vult 
LMCS direct bij als er nieuwe informatie 
beschikbaar is. Voorbeelden vanuit het 
incident op Schiphol zijn: 

• Om 11:45 uur geeft de MPC 
aan dat de opstelplaats op 
het parkeerterrein van de 
Rangoonweg is dit wordt even 
later (11:47 uur) verwerkt in 
LCMS. 

• Om 12:18 uur komt dit 
bericht ook binnen bij de 
brandweercentralist. Ook de 
geschatte aankomsttijd van 
de EODD (12:45 uur) wordt 
hierin verteld. Deze 

informatie wordt direct 
(12:18 uur) in LCMS 
verwerkt.  

• Om 12:26 uur wordt via het 
MICK afgestemd dat de 
vanuit de politie aan de DBB 
wordt gevraagd om met extra 
aandacht voor verdachte 
situaties te surveilleren. Dit 
bericht wordt direct (12:26 
uur) ook vanuit het MICK in 
LCMS verwerkt. 

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: A) de 
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; B) andere bij 
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de 
uitvoering van hun taken en bevoegdheden en C) Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in 
artikel 2.1.1. onderdeel a tot en met 
e, het eigen beeld beschikbaar aan 
de andere betrokken onderdelen? Ja 
/ nee 

JA Via LCMS hebben andere onderdelen 
binnen de hoofdstructuur toegang tot het 
eigen beeld van het MICK. 

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan andere bij de ramp of 
crisis betrokken partijen voor zover 
zij deze gegevens nodig hebben voor 
de uitvoering van hun taken 
bevoegdheden? Ja / nee 

JA Gegevens die vanuit het MICK in LCMS 
worden gezet worden direct via LCMS  
gedeeld met de overige bij het incident 
betrokken partners die middels een liaison 
betrokken zijn bij één van de teams binnen 
de hoofdstructuur. Dit geldt zowel voor de 
systeemoefening als voor het incident op 
Schiphol. Het coördinatie team van TATA 
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heeft tijdens de systeemoefening zelf geen 
toegang tot LCMS. Deze ontvangt de 
benodigde informatie via de ingezette 
liaisons.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 

gesteld aan het onderdeel dat het 
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee 

JA Zolang er niet is opgeschaald naar GRIP 2 
is het MICK verantwoordelijk voor het 

bijhouden van het totaalbeeld. Het MICK 
voert dit gedurende de systeemoefening 
ook zo uit. Vanaf opschaling naar GRIP 2 is 
binnen de Veiligheidsregio Kennemerland 
is de sectie informatiemanagement binnen 
het OT verantwoordelijk voor het 
totaalbeeld. Het OT heeft tijdens het 
incident op Schiphol via LCMS het beeld 
van het MICK tot de beschikking gekregen 
en verwerkte dit in het totaalbeeld. .  

 

Artikel 

Artikel 2.4.3 

Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

MK: zijn besluiten, adviezen en 
opdrachten gebaseerd op het actuele 
beeld? 

JA Tijdens de systeemoefening is het 
verplaatsen van het gewondennest hier 
een voorbeeld van: 

• Om 11:26 uur wordt de locatie van 
door de MKB aangekaart bij de 
MPC. Wegens de nabijheid van een 
technische installaties niet langer 
veilig geacht. De MPC adviseert 

kort daarop de verplaatsing van 
het gewondennest.  
 

Gedurende het incident op Schiphol is dit 
niet van toepassing.  

 

Artikel 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 
2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een advies 
of opdracht teruggekoppeld naar de 
opdrachtgever? 

N.V.T. Dit is gedurende de systeemoefening en 
het incident op Schiphol niet van 
toepassing. 

Wordt het advies of de opdracht door 
de opdrachtgever geherformuleerd? 

N.V.T. Dit is gedurende de systeemoefening en 
het incident op Schiphol niet van 
toepassing.  
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3 Commando plaats incident (CoPI) 

3.1 Feitelijk verslag verrichtingen CoPI 

3.1.1 Systeemoefening TATA 

Alarmering voor de CoPI-functionarissen vindt plaats om 10:04 uur vanwege een 

bedrijfsongeval op het TATA-Steel-terrein met een GGB-code 10 situatie (GGB-code 10 

leidt automatisch tot opschaling naar GRIP 1). Het CoPI bestaat uit de volgende 

functionarissen: 

 

Functionaris Naam 

Leider CoPI J. van Lieshout 

HOvD-B E. Gans 

OvD-G R. Icke 

OvD-P F. Koene 

Voorlichter G. Weidema 

Informatiemanager (IM-CoPI)  J. Derksema 

Plotter CoPI N. Oortwijn 

OvD-BZ J. de Schepper 

OvD-P (back-up) R. Smak 

AGS N. Gret 

Hoofd Publieke Zorg M. Hobroekx 

OvD TATA Onbekend, wel aanwezig 

Beveiliging TATA C. Jongejan 

Communicatie TATA H. de Groot 

 

Om 10:25 uur neemt de Leider CoPI contact op met de meldkamer om zich bij te laten 

praten over het incident en om 10:42 uur neemt de Leider CoPI contact op met de 

dienstdoende OL om hem bij te praten over de informatie die hij op dat moment heeft. Het 

eerste CoPI overleg start om 10:55 uur. Tijdens het overleg meldt de Leider CoPI dat hij 

weliswaar een brandweeruniform aan heeft maar dat hij wil functioneren als ontkleurd 

leider en vraagt de deelnemers hem er op te attenderen mocht hij per ongeluk te veel 

accent op de brandweeraspecten leggen. Vervolgens krijgt iedereen het woord om zijn/ 

haar punten aan te dragen bij de beeldvorming (de in het dik gedrukte functionarissen zijn 

niet aanwezig bij het eerste overleg). Met deze functionarissen wordt buiten het eerste 

CoPI overleg om afgestemd. Voorafgaande aan het CoPI-overleg is aangegeven dat TATA 

door één persoon vertegenwoordigd wordt in het CoPI. De Leider CoPI geeft aan in het 

volgende overleg scenario’s te willen bekijken. De Leider CoPI wijst op het RBP van Tata, 

dat ook in geprinte vorm aanwezig is. De plotter en IM-CoPI tonen een kaart met plot op 

het ene scherm en LCMS op het andere scherm. Om 11:05 eindigt het eerste CoPI overleg.  

 

Gedurende en tijdens het overleg verwerkt de IM-CoPI informatie in het eigen beeld in 

LCMS. Om 11:15 uur wordt, naar aanleiding van de in het eerste CoPI-overleg informatie 

in LCMS verwerkt aan de hand van de volgende onderwerpen:  

- Incident; 

- Slachtoffers; 

- Meteo;  

- Risico’s; 

- Ontruiming; 

- Eigen veiligheid; 

- Bereikbaarheid.  
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Na het eerste CoPI-overleg belt de Leider CoPI om 11:33 uur met de operationeel leider In 

dit overleg adviseert de Leider CoPI dat het gezien de situatie (nog) niet nodig is om op te 

schalen naar GRIP 2. Ondanks dit advies schaalt de OL wel op naar GRIP 2. Op dat 

moment is het direct einde oefening gezien een incident op Schiphol.  

3.1.2 Incident op Schiphol 

Alarmering voor de CoPI-functionarissen vindt plaats om 11:37 uur vanwege een pakket 

met mogelijke explosieven in pakketjes bij CEVA Freight Holland BV aan de Folkstoneweg 

op Schiphol. Het CoPI bestaat uit de volgende functionarissen: 

 

Functionaris Naam 

Leider CoPI J. van Lieshout 

HOvD-B H. de Best 

OvD-G L. Verwindt 

OvD-P H. Koch 

Voorlichter W. Nijbroek 

Informatiemanager CoPI (IM-CoPI) R. de Vlieger 

Plotter CoPI R. de Jong 

OvD-BZ P. Honig 

OvD-KMAR M. de Vries 

AGS N. Gret 

BAA-CC B. Meijer 

OvD EODD W. Tink (vanaf 2e CoPI overleg) 

Liaison AAS R. Trompert 

CCB-KMAR Hans Weber 

 

Omdat de eigen CoPI-bak van de regio ingezet is voor de systeemoefening en daarmee een 

langere aanrijtijd heeft dan vereist, is vanuit de meldkamer besloten om de CoPI-bak 

vanuit Amsterdam-Amstelland te laten komen. Hierin is het de bedoeling geweest dat de 

MCU gestuurd zou worden. Echter, de door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

gestuurde CoPI-bak bevat geen hulpmiddelen voor technische ondersteuning. Zo is het 

vanuit de bak niet mogelijk om in LCMS te werken of om het incident te plotten. Om toch 

informatie te kunnen delen is een informatiemanager op afstand georganiseerd die van de 

informatiemanager in de CoPI-bak door krijgt wat er in LCMS verwerkt moet worden. 

Voorafgaande aan en na afloop van ieder overleg stemmen zij telefonisch af over de te 

delen informatie. Hiernaast is ook contact via WhatsApp indien informatie snel gedeeld 

moet worden. Ondanks dat hiermee het delen van informatie vanuit het CoPI geborgd is, is 

het voor de IM-CoPI niet mogelijk om het LCMS-beeld of de Plot in LCMS in het CoPI te 

laten zien.  

 

Vanaf 11:46 uur is de informatiemanager op afstand bezig om informatie in LCMS te 

verwerken. Dit doet hij op basis van informatie die hij krijgt vanuit de IM-CoPI en de 

informatie vanuit de andere tabbladen in LCMS. Op deze manier zorgt hij er voor dat het 

CoPI kan starten met het volgende beeld: 

Incident: 

- Verdacht pakketje mogelijk explosieve stof aangetroffen Vrachtstation, CEVA 

Freight  

- Folkstoneweg 182 

- Trolly gevonden met dozen, mogelijk verdacht. Speurhond ging stil zitten. Afzender 

zegt niets verstuurd te hebben 
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Ontruiming: 

- Gebouw is ontruimd 

- Naastgelegen gebouw Rhenus is ontruimd 

- 150 mensen opgevangen kantine truckland 

- Panalpina (gebouw) is ontruimd 

  

Risico's: 

- Explosie 

  

Bestrijding: 

- EODD 12:30 ter plaatse 

  

Slachtoffers: 

  

Communicatie: 

  

Vliegverkeer: 

- Gaat vooralsnog door! 

 

Eerste CoPI-overleg (12:32 uur - 12:40 uur) 

Om 12:32 uur start het eerste CoPI-overleg. De Leider CoPI schetst samen met de IM-CoPI 

het beeld. Hij geeft hierin expliciet aan dat het GRIP2 betreft voor een incident bij CEVA en 

een speurhond vermoedelijk explosieven heeft gevonden in pakketjes. Ook meldt hij dat de 

EOD onderweg is. Vervolgens worden er vanuit de diensten aanvullingen gegeven:  

KMAR:  

- Het naastliggende pand is ontruimd evenals het pand zelf. 

- Het verkeer wordt omgeleid. 

BRW: 

- Is er een lijst van de gevaarlijke stoffen die wellicht bij CEVA aanwezig zijn? 

- Ik wil graag weten wat we als veilig/onveilig gebied kunnen aanmerken.  

 

Op basis van input vanuit de verschillende diensten wordt vervolgens besloten een cirkel 

met een straal van 150 m aan te houden rond de locatie van de pakketjes. Na dit besluit 

eindigt het CoPI.  

 

Na het CoPI-overleg heeft de IM-CoPI contact met de op afstand werkende 

informatiemanager om het CoPI beeld bij te werken (zo wordt informatie rondom het 150 

meter gebied om 12:48 uur verwerkt in LCMS).  De plotter stemt af met de sectie 

informatiemanagement in het OT om de plot in te laten tekenen. Verder belt de Leider 

CoPI om 12:46 uur met burgemeester Weterings van Haarlemmermeer om hem te 

informeren over de situatie. Later belt ook de dienstdoende AOV-er met de burgemeester.  

Om 12:47 uur arriveert de OvD EOD en maakt afspraken met de Leider CoPI. Er wordt 

afgesproken dat hij de  verkenningsresultaten gaat ophalen bij zijn organisatie en hiervan 

verslag doet in het eerst volgende CoPI 

 

Ondertussen hebben de IM-CoPI en de op afstand werkende informatiemanager 

voortdurend contact met elkaar. Wanneer informatie bekend is bij de IM-CoPI wordt dit 

direct gedeeld en verwerkt (bijvoorbeeld informatie over de afzender om 12:51 uur). 

Voorafgaande aan het tweede overleg vindt ook contact plaats tussen de Leider CoPI en de 

Operationeel Leider.  
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Tweede CoPI-overleg (13:15 uur - 13:19 uur) 

Het tweede overleg start met het melden van de aanwezigheid van de EODD. De EODD 

geeft aan 9 pakketten te hebben waarvan er 6 zijn gecontroleerd. Deze informatie wordt 

direct (13:16 uur) in LCMS verwerkt. De CoPI-leden vragen om de inschatting van de 

EODD hoe lang het duurt voordat helder is wat er in het pakket zit. Aangegeven wordt dat 

het minstens een uur duurt, afhankelijk van de inhoud. De KMAR geeft aan  dat het 

onderzoek naar de afzender nog loopt. Vooralsnog heeft dit niets opgeleverd. Verder wordt 

in het CoPI besloten een veiligheidsmarge van 300 meter rond het pand te hanteren. Deze 

informatie wordt om 13:17 uur in LCMS verwerkt. Verdere informatie m.b.t. de ontruiming 

en afspraken over de communicatie worden aangedragen vanuit de CoPI-leden en er wordt 

aangegeven dat het CoPI-over in afwachting tot nadere informatie vanuit de EODD, is 

afgelopen. 

 

Na het overleg stemt de IM-CoPI wederom af met de op afstand werkende 

informatiemanager zodat de laatste informatie vanuit het tweede overleg om 13:24 uur in 

LCMS is verwerkt. De Plotter CoPI stemt eveneens af met de sectie IM in het OT zodat ook 

de plot snel wordt bijgewerkt (13:26 uur).  

 

Na het tweede overleg stemt de leider CoPI wederom af met de Operationeel Leider. Hierin 

worden ook afspraken gemaakt over het informeren van de burgemeester. Dit gaat via de 

Operationeel Leider.  

 

Derde CoPI-overleg (13:58 uur - 14:03 uur) 

Het derde CoPI-overleg start met de aanvullingen op het beeld vanuit de EODD. De EODD 

heeft foto’s gemaakt van de inhoud van de verdachte pakketten en zien een bus met 

poeder op de foto. Hierin wordt aangegeven dat er geen ontstekingsmechanisme te zien is. 

De EODD heeft op twee na de verdachte pakketjes gefotografeerd. Verdere aanvullingen 

op het beeld zijn er niet. Het CoPI-overleg sluit om 14:03 uur. Informatie vanuit het 

overleg is om 14:07 uur verwerkt in LCMS. De Leider CoPI en de Operationeel Leider 

hebben na afloop van het overleg wederom contact met elkaar.  

 

Vierde CoPI-overleg (14:45 uur - 14:49 uur) 

Het vierde overleg start wederom met de aanvullingen vanuit de EODD. Uit het onderzoek 

blijkt dat  het om goed gesealde pakketjes poedermelk gaat. Monstername is niet nodig. 

De KMAR geeft aan dat dit geen aanleiding geeft om een PD te maken en het voorstel 

wordt geopperd om af te schalen. De Leider CoPI belt direct met de Operationeel Leider om 

dit te bespreken. Omdat de Operationeel Leider in overleg is komt de verbinding met de 

Operationeel Leider tot stand via het Hoofd Sectie brandweer. Na akkoord vanuit het OT 

wordt afgeschaald.  
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3.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

3.2.1 Organisatie 

Artikel 

Artikel 2.1.2 
1. Een commando plaats incident bestaat uit: 
a. een leider commando plaats incident; 
b. een officier van dienst van de brandweer; 
c. een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening; 
d. een officier van dienst van de politie of van de KMAR; 
e. een informatiemanager commando plaats incident en 
f. een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het CoPI uit alle 
functionarissen zoals omschreven 
in artikel 2.1.2. lid 1? 

JA 
 

Tijdens zowel de systeemoefening als het 
incident op Schiphol zijn alle in artikel 2.1.2. 
van het toetsingskader benoemde 
functionarissen aanwezig. Zie hiervoor ook 

de deelnemerslijsten in bovenstaande 
paragraaf.  

Heeft aan het CoPI een liaison 
Vitaal deelgenomen 

JA Tijdens zowel de systeemoefening als het 
incident op Schiphol hebben liaisons Vitaal 
het CoPI gecomplementeerd:  

• Vertegenwoordigers van TATA steel 
(systeemoefening) 

• Vertegenwoordigers van Schiphol, 
EODD en KMAR (incident op 
Schiphol) 

Bij afwezigheid van een 
informatiemanager, wordt in het 
CoPI voorzien in de functionaliteit 
van informatiemanagement? 

JA Tijdens zowel de systeemoefening als het 
incident op Schiphol is een 
informatiemanager aanwezig in het CoPI. 
Bijzondere gedurende het incident op 
Schiphol is dat de COH-bak geen materiaal 
faciliteiten bevat om in LCMS te kunnen 
werken (COH-bak is gezien de aanrijtijd uit 
Amsterdam-Amstelland gehaald). Tijdens het 
incident is dit opgelost door de IM-CoPI door 
een andere IM-CoPI (degene uit de 

systeemoefening) te vragen om de 
informatie die hij doorgeeft in LCMS te 
verwerken. 

Fungeert de leider CoPI als een 
discipline overstijgend (ontkleurd) 
leider? 

JA De Leider CoPI meldt zowel tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol in het begin van het 1e CoPI 
overleg dat hij weliswaar een 
brandweeruniform aan heeft maar dat hij 
wil functioneren als ontkleurd leider en 

vraagt de deelnemers hem er op te 
attenderen mocht hij per ongeluk te veel 
accent op de brandweeraspecten leggen. 
Hij treedt in beide activiteiten vervolgens 
als ontkleurd leider op door alle disciplines 
gelijk te behandelen en evenveel te 
betrekken.  
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Artikel 

Artikel 2.1.2 
2. Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de 
afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en 
het adviseren van het regionaal operationeel team. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is er bij de taakuitvoering van het 

CoPI sprake van sturing en 
coördinatie van de operationele 
inzet? 

JA Tijdens zowel de systeemoefening als het 

incident op Schiphol is sprake van sturing en 
coördinatie van de operationele inzet: 

• De Leider CoPI geeft in het eerste 
overleg aan in het volgende overleg 
scenario’s te willen bekijken. Ook 
wijst hij op het RBP van Tata, dat is 
ook in geprinte vorm aanwezig 
(systeemoefening) 

• Er vindt vooral sturing plaats  op de 
inzet van de EOD. Verder wordt 
gesproken over de verkeersroutering 

en over veilig- en onveilig gebied 
(incident Schiphol) 

Is er bij de taakuitvoering van het 
CoPI sprake van afstemming met 
andere betrokken partijen? 

JA Tijdens zowel de systeemoefening als het 
incident op Schiphol is sprake van de 
afstemming met betrokken partijen: 

• Beveiliging, bedrijfsbrandweer en 
communicatie vanuit TATA-steel 
(systeemoefening) 

• Schiphol, EODD en KMAR (incident 
Schiphol) 

Is er contact tussen het CoPI en 
het OT? 

JA De Leider CoPI en de Operationeel Leider 
hebben zowel tijdens de systeemoefening als 
tijdens het incident op Schiphol regelmatig 
contact met elkaar. Dit contact vindt na 
afloop van ieder overleg van beide gremia 
plaats. 

Worden vanuit het CoPI adviezen 
gecommuniceerd richting het OT, 

die tijdens de CoPI vergadering 
naar voren zijn gebracht? 

JA Gedurende de afstemming tussen de Leider 
CoPI en de Operationeel Leider worden 

vanuit het CoPI zowel gedurende de 
systeemoefening als het incident op Schiphol 
adviezen gecommuniceerd:  

• Het advies om gezien de gevaar 
setting nog niet op te schalen naar 
GRIP 2 (systeemoefening) 

• Het advies om af te schalen omdat in 
de verdachte pakketten geen 
gevaarlijke of explosieve stoffen 
blijken te zitten (incident Schiphol) 
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3.2.2 Informatiemanagement 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld 
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing een eigen beeld bij. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a t/m e 
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit 
dient per onderdeel in de evaluatie 
inzichtelijk te worden): 

    

CoPI JA Tijdens zowel de systeemoefening als het 
incident op Schiphol wordt door het CoPI een 
beeld bijgehouden in LCMS.  

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
2. Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van 
een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen 
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het eigen beeld van de 
onderdelen zoals bedoeld in artikel 
2.1.1. onderdelen a tot en met e 
uit: 

    

Beschikbare gegevens over de 
ontwikkeling van een incident? Ja / 

nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 

Schiphol staan gegevens over de 
ontwikkelingen in het incident: 

• Incident, schade aan fabriek en 
nabijheid technische installatie 
(systeemoefening) 

• Verdacht pakket met mogelijke 
explosieve stof gevonden, aantal 
gecontroleerde pakketten en dat 
de afzender van niets weet 
(incident Schiphol) 

Beschikbare gegevens over de 
effecten van een incident? Ja / nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de effecten 
van het incident: 

• Ontruiming van de fabriekshal, 
meerdere slachtoffers waarvan 
een aantal al afgevoerd en nog 
meerdere vermiste personen 
(systeemoefening) 

• Ontruiming van het gebouw 
waar het pakket is aangetroffen 

en de aanliggende gebouwen en 
de locatie waar de mensen 
worden opgevangen (incident 
Schiphol) 

De risico’s voor de veiligheid van 
de hulpverleners in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de risico’s van 
de veiligheid voor de hulpverleners: 

• Mogelijke instorting van het 
gebouw (systeemoefening) 

• Explosiegevaar en het hanteren 
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van een veiligheidsmarge van 
300 meter rondom het pand 
(incident Schiphol) 

De risico’s voor de veiligheid van 
de personen in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de risico’s van 
de personen in het getroffen gebied:  

• Mogelijke instorting van het 
gebouw (systeemoefening) 

• Consequenties op het 
vliegverkeer en het risico op een 
explosie (incident Schiphol) 

De aanpak van het incident? Ja / 
nee 

JA In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de aanpak van 
het incident: 

• De aanrijroute (via UGS 2) en 
het uitzoeken van de veiligheid 
van de nabij staande technische 
installatie (systeemoefening) 

• Bestrijding van het incident via 
de EODD, communicatie naar 
buiten via de KMAR en  verder 
de ontruiming van de gebouwen 

en de samenwerking tussen de 
IM-CoPI en de IM-er op afstand 
(incident Schiphol) 

De daarvoor benodigde mensen? 
Ja / nee 

NEE In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan geen gegevens over de voor 
de aanpak van het incident benodigde 
mensen. 
 

De daarvoor benodigde middelen? 
Ja / nee 

NEE In zowel het beeld in LCMS tijdens de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol staan geen gegevens over de voor 
de aanpak van het incident benodigde 
middelen. 
 

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen 
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Zijn de gegevens van de 
onderdelen zoals bedoeld in artikel 
2.1.1. onderdeel a tot en met e 
binnen tien minuten verwerkt en 
zo mogelijk geverifieerd: Ja / nee 

    

CoPI: binnen tien minuten? JA De besproken informatie in het CoPI wordt 

gedurende zowel de systeemoefening als het 
incident op Schiphol direct verwerkt in LCMS. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Om 11:15 uur staat de informatie 
vanuit het eerste CoPI-overleg (wat 
eindigt om 11:05 uur) volledig in 
LCMS (systeemoefening) 

• De EODD geeft om 13:15 uur aan 9 
pakketten te hebben waarvan er 6 
zijn gecontroleerd. Deze informatie 
wordt direct (13:16 uur) verwerkt 
in LCMS. (incident Schiphol) 
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• In het CoPI wordt om 13:16 uur 
besloten een veiligheidsmarge van 
300 meter rond het pand te 
hanteren. Deze informatie wordt om 

13:17 uur in LCMS verwerkt. 
(incident Schiphol) 

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: A) de 
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; B) andere bij 
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de 
uitvoering van hun taken en bevoegdheden en C) Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Stelt het onderdeel, zoals bedoeld 
in artikel 2.1.1. onderdeel a tot en 
met e, het 
eigen beeld beschikbaar aan de 
andere betrokken onderdelen? Ja/ 
nee 

JA Vanuit het CoPI wordt zowel gedurende de 
systeemoefening als tijdens het incident op 
Schiphol een eigen beeld bijgehouden in 
LCMS. Tijdens het incident op Schiphol vindt 
dit plaats doormiddel van een op afstand 
werkende IM die in contact staat met de IM-

CoPI in de COH-bak.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan andere bij de ramp of 
crisis betrokken partijen voor 
zover zij deze gegevens nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
taken bevoegdheden? Ja / nee 

JA Gegevens die vanuit het CoPI in LCMS 
worden gezet worden direct via LCMS  
gedeeld met de overige bij het incident 
betrokken partners die middels een liaison 
betrokken zijn bij één van de teams binnen 
de hoofdstructuur. Dit geldt zowel voor de 
systeemoefening als voor het incident op 
Schiphol. Het coördinatie team van TATA 
heeft tijdens de systeemoefening geen 

toegang tot LCMS. Het team ontvangt de 
benodigde informatie via hun liaisons.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan het onderdeel dat het 
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee 

JA Het CoPI stelt zowel gedurende de 
systeemoefening als het incident op Schiphol 
het eigen beeld in LCMS ter beschikking aan 
het onderdeel van de hoofdstructuur wat op 
dat moment het totaalbeeld opstelt (MICK 
tijdens de systeemoefening en OT tijdens het 
incident op Schiphol).  

 

Artikel 

Artikel 2.4.3 
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

CoPI: zijn besluiten, adviezen en 

opdrachten gebaseerd op het 
actuele beeld? 

JA Zowel tijdens de systeemoefening als tijdens 

het incident op Schiphol worden besluiten en 
adviezen gebaseerd op de op dat moment 
bekende situatie. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het advies om nog niet op te schalen 
naar GRIP 2 aan de Operationeel 
Leider (systeemoefening) 

• Het advies om af te schalen nadat 
bekend is dat de verdachte 
pakketten geen gevaarlijke of 
explosieve stoffen bevatten aan de 
Operationeel Leider (incident 
Schiphol) 

Het CoPI heeft tijdens het incident op 
Schiphol niet de beschikking over de 
technische hulpmiddelen om het eigen beeld, 
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het actuele totaalbeeld (situatie-tabblad) of 
de plot in LCMS weer te geven. Om deze 
reden zijn de plot en het actuele beeld 
bijgehouden op een whiteboard in de CoPI-

bak. Adviezen en opdrachten zijn o.a. hier op 
gebaseerd.   

 

Artikel 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 
2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een 
advies of opdracht teruggekoppeld 
naar de opdrachtgever? 

JA Gedurende de systeemoefening is dit van 
toepassing op het moment dat het advies 
aan de Operationeel Leider  om nog niet op 
te schalen naar GRIP 2 niet wordt 
overgenomen. De operationeel Leider besluit 
toch op te schalen naar GRIP 2. Dit besluit 
wordt inclusief onderbouwing teruggekoppeld 
aan de Leider CoPI.   
 
Gedurende het incident op Schiphol is dit 
niet van toepassing.  

Wordt het advies of de opdracht 
door de opdrachtgever 
geherformuleerd? 

N.V.T. Het advies om niet op te schalen is niet 
anders geformuleerd. Dit is ook niet nodig 
geweest.  
 
Gedurende het incident op Schiphol is dit 
niet van toepassing.  
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4 Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) 

4.1 Feitelijk verslag verrichtingen RAC 

4.1.1 Systeemoefening TATA 

Het RAC is gedurende de systeemoefening bij TATA niet actief geweest omdat de GRIP 2 

alarmering in de systeemtest tegelijkertijd viel met de daadwerkelijke GRIP 2 situatie op 

Schiphol. De leden van het RAC zijn vanwege de alarmering op Schiphol direct doorgegaan 

naar de Maximakazerne. Om deze reden zijn er ten aanzien van de verrichtingen tijdens de 

systeemoefening geen gegevens opgenomen.  

4.1.2 Incident op Schiphol 

Alarmering voor de RAC-functionarissen vindt plaats om 11:37 uur vanwege een pakket 

met mogelijke explosieven in pakketjes bij CEVA Freight Holland BV aan de Folkstoneweg 

op Schiphol. Het RAC communicatie is tijdens het incident gevestigd in de Maxima Kazerne 

op Schiphol. Het RAC bestaat uit de volgende functionarissen: 

 

Functie Naam 

Hoofd RAC A. Scalzo 

Coördinator Pers en Publieksvoorlichting E. Visser 

Omgevingsanalist N. Dooijes (van afstand) 

Hoofd Informatie communicatie  A. Mientjes 

Communicatie adviseur OT K. Geelhoed 

Ondersteuning K. Nab 

Ondersteuning en tevens 

communicatieadviseur BT 

M. Fieman 

 

Voordat het eerste RAC-overleg start is de omgevingsanalist al bezig met het monitoren 

van de media. Vanaf 12:11 uur verwerkt deze informatie in LCMS. Hierin wordt onder 

andere medegedeeld dat er pers onderweg is naar Schiphol (12:11) en wat het media 

beeld is (vanaf 12:25 uur). Ook wordt als bijlage in LCMS de omgevingsanalyse 

toegevoegd. De omgevingsanalist werkt gedurende het hele incident actief de laatste 

gegevens bij in LCMS. Telkens wanneer er nieuwe informatie in de media speelt wordt dit 

gedeeld. Dit vormt vervolgens input voor de overleggen van het RAC.  

 

Eerste RAC-overleg 12:45 uur - 12:55 uur 

Het overleg start met het vormen van het Beeld. Het beeld wordt geschetst door hoofd 

RAC:  

- Voorlichter CoPI ter plaatse en OT is ook opgestart.  

- KMar is leading in de communicatie.  

- Twitter is het nieuwskanaal en besloten wordt dat de VRK de berichten van de KMar 

gaat re-tweeten. 

 

Oordeelsvorming wordt besproken aan de hand van het vaststellen van de doelgroepen. De 

leden van het RAC nemen hieraan actief deel. De strategie wordt bepaald en is volgend 

aan de KMar. Ook wordt het onderwerp scenariodenken benoemd. Wat betekent het voor 

het vliegverkeer? Het Hoofd RAC geeft aan daarover na te denken. 

 

Besluiten worden genomen op basis van het besproken beeld en de oordeelsvorming. De 

KMar tweet over het incident en de VRK zal deze berichten doorsturen. Aan de hand van de 

berichten zal een algemeen bericht op de website van de VRK worden gezet. Vervolgens 

worden de acties uitgezet.   Het overleg eindigt om 12:55 uur.  
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Tussen het eerste en het tweede overleg wordt de communicatielijn nogmaals afgestemd 

wanneer blijkt dat  Schiphol zelf ook communiceert. Afgesproken wordt dat Schiphol m.b.t. 

de communicatie alleen maar afstemt met het RAC en niet met de KMAR. In de tussentijd 

monitort het Hoofd Informatie LCMS.  

 

Tweede RAC-overleg 13:09 uur - 13:18 uur 

Het tweede overleg van het RAC volgt wederom de BOB systematiek. Bij dit overleg sluit 

ook de communicatieadviseur OT aan. De OT adviseur is vanaf dit overleg ieder overleg 

aanwezig. Actiepunten worden eerst besproken door hoofd RAC. Scenario’s worden 

besproken, zowel voor het vlieg- als gewone verkeer en ook handelingsperspectieven 

worden besproken. De ondersteuner schrijft alles op de flapovers. Ook wordt aangegeven 

dat de woordvoering kan wijzigen mocht het een onderzoek van het OM worden.  

 

In de besluitvorming wordt besproken dat het hoofd RAC contact opneemt met Schiphol 

om de informatie van de media af te stemmen. Het hoofd RAC checkt met het team bij alle 

scenario’s of deze voldoende op sterkte zijn. Besloten wordt om als VRK alleen te blijven 

twitteren, aangezien de website niet beschikbaar is. De website is verouderd en wordt 

verbouwd. Mocht het nodig zijn, dan zal een bericht worden geplaatst op de website van 

de gemeente Haarlemmermeer en zal middels tweets daarnaar worden verwezen. Om 

13:18 wordt het tweede overleg afgerond.  

 

Tussen het tweede en het derde overleg heeft het hoofd RAC om 13:21 uur overleg met de 

voorlichter CoPI. Tijdens het plenaire overleg was de vraag of hij het werk aan kon en dit 

blijkt het geval te zijn. Wel is de vraag om de KMar bij het CoPI te laten komen voor een 

beter overleg op het gebied van communicatie. Afgesproken is dat ook duidelijke afspraken 

worden gemaakt wie welke woordvoering doet. De KMar gaat alleen over het explosieve 

pakket en niet over de gevolgen voor Schiphol als vliegveld. 

 

Om 13:29 uur komt vanuit de media analyse dat er een tweet voorbij gekomen is dat er 

een bom gevonden is. Het RAC besluit bij de berichtgeving te blijven dat er een verdacht 

pakketje is gevonden. 

De HIN verwerkt de drie scenario’s die buiten het overleg besproken worden in LCMS. 

Vanaf 13:31 uur worden de scenario’s bijgewerkt en ingevuld.  

 

Derde RAC overleg 13:35 uur - 13:41 uur 

Ook het derde overleg vindt plaats aan de hand van de BOB structuur. Het beeld van het 

incident is niet veel veranderd. De volgende punten worden afgestemd:  

- Afspraken met Schiphol en KMar zijn gemaakt 

- Voortgang aandacht in de media 

- Voortgang aandacht LCMS, waarin ook de media analyse is opgenomen 

Het hoofd RAC betrekt iedereen  bij de discussie en denkt mee. 

Na het overleg (om 13:42 uur) wordt besloten om Q&A’s voor te gaan bereiden. De 

coördinator Pers- en Publieksvoorlichting gaat hiermee aan de slag.  

 

Vierde RAC-overleg 14:00 uur - 14:20 uur 

Het vierde overleg volgt wederom de BOB-structuur. Onderwerpen die worden besproken 

zijn als volgt: 

- Beeld ongewijzigd. 

- Bespreking van de scenario’s. Wat betekent de situatie voor de omgeving als de 

schadecirkel wordt vergroot van 300 naar 500 meter (afsluiting verkeer) en hoe 

gaat dit voor de verschillende doelgroepen gecommuniceerd worden. De daarvoor 

benodigde en mogelijke middelen worden besproken.  

- Ook worden eerste afspraken voor aflossing gemaakt voor als het incident lang 

gaat duren.  
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Na het overleg komt om 15:00 uur binnen dat wordt afgeschaald. Acties die al zijn uitgezet 

m.b.t. eventuele aflossing worden gecanceld.  

4.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

Aanvullende eis 

B1. De alarmering van de gemeentelijke actiecentra begint zo snel mogelijk, doch uiterlijk 

binnen vijf minuten nadat is opgeschaald naar de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Start uiterlijk binnen vijf minuten de 
alarmering van de gemeentelijke 

actiecentra, wanneer is opgeschaald 
naar het opschalingsniveau voor de 
gemeentelijke processen? 

JA Alarmering van de RAC functionarissen 
start om 11:37 uur. Dit is 3 minuten nadat 

besloten is op te schalen naar GRIP 2 (om 
11:34 uur).  

 

Aanvullende eis 

E1. Het actiecentrum Voorlichting moet binnen dertig minuten in de kern kunnen functioneren. 

Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen daarom één leidinggevende en 
minimaal twee medewerkers op binnen 30 minuten na afkondiging van opschaling volgens de 
criteria van de regio. Binnen 90 minuten dient de door de regio zelf vastgestelde 
minimumbezetting begonnen te zijn met de werkzaamheden. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is binnen dertig minuten tenminste 
één leidinggevende van het team 
Voorlichting begonnen met de 
werkzaamheden? 

JA Het volledige RAC is om 11:23 uur 
aanwezig aan de Zijlweg 200 in Haarlem 
ter voorbereiding op de systeemoefening. 
Om 11:37 uur vindt alarmering plaats 
voor een GRIP 2 incident op Schiphol. Op 
dat moment wordt in het team besloten 

het volledige team (conform afspraken) 
te verplaatsen naar de Maximakazerne op 
Schiphol. Gedurende het aanrijden laat 
de voorzitter RAC zich bijpraten door de 
meldkamer. De omgevingsanalist werkt 
vanaf de Zijlweg en gaat direct nadat de 
overige teamleden vertrekken aan de slag 
met het bijhouden van een 
omgevingsbeeld. De IM-RAC is vanaf 
12:11 uur informatie in LCMS aan het 
verwerken. Om 12:45 uur start het 
eerste overleg.  

Zijn binnen dertig minuten minimaal 
twee medewerkers van het team 
Voorlichting begonnen met de 
werkzaamheden? 

JA 

Is het team Voorlichting binnen 
negentig minuten in de door de regio 
zelf vastgestelde minimale 
samenstelling begonnen met de 
werkzaamheden? 

JA 

 

Aanvullende eis 

F1. De gemeentelijke actiecentra koppelen aan de Backoffice Bevolkingszorg terug tot welk 

resultaat een ontvangen opdracht of advies heeft geleid. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Koppelen de gemeentelijke 
actiecentra het resultaat van 
ontvangen opdrachten/adviezen 

terug aan de Backoffice 
Bevolkingszorg? 

JA Vanuit het RAC communicatie worden 
adviezen en opdrachten teruggekoppeld 
aan het OT. Er tijdens het incident op 

Schiphol namelijk geen Back-office 
Bevolkingszorg opgestart. De werkwijze 
om de opdrachten en adviezen terug te 
koppelen aan het OT is conform regionale 
werkwijze.  
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Aanvullende eis 

G1. De gemeentelijke actiecentra en de Backoffice Bevolkingszorg voeren de aan hen 
toebedeelde taken effectief uit. Zij dienen de voorwaarden te scheppen waardoor: a. 
gemeentefunctionarissen bekend zijn met hun taak; b. uitvoeringsactiviteiten tussen de 
verschillende actiecentra worden afgestemd; c. gemeentefunctionarissen een proactieve 
grondhouding ontwikkelen; d. de regionale aansturingsstructuur (bijvoorbeeld OT-TB-AC) 

duidelijk en bekend is; e. vergaderingen van de gemeentelijke actiecentra en de Backoffice 
Bevolkingszorg gestructureerd verlopen; f. de effecten van logistieke problemen worden 
geminimaliseerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Zijn gemeentefunctionarissen 
bekend met hun taak? 

JA De teamleden pakken direct hun taak op 
en weten wat van hen verwacht wordt. Zij 
zitten wel wat ruimer in de bezetting dan 
normaliter het geval is. Enkele leden zijn 
vanuit de oefening meegekomen. Hierdoor 
kunnen de taken wat anders verdeeld 
worden. 

Worden uitvoeringsactiviteiten 
tussen verschillende actiecentra 
afgestemd? 

JA Er vindt vanaf het begin overeenstemming 
plaats met de andere teams. Zo komt de 
communicatieadviseur, om OT verslag uit 
te brengen, uit de vergadering en worden 
verdere afspraken gemaakt.  
Ook met communicatie Schiphol, de 
woordvoerder KMar en het betrokken 
bedrijf worden verdere afspraken gemaakt. 
De KMar doet de woordvoering over het 
pakket en het RAC over de gevolgen voor 
Schiphol. Schiphol stemt af met het RAC 
en niet met de KMar is de afspraak. Het 

bedrijf communiceert zo weinig mogelijk 
en alleen over de consequenties van de 
sluiting van het bedrijf. 

Gaan medewerkers zelf op zoek naar 
informatie/opdrachten wanneer zij 
deze niet ontvangen? 

JA Het RAC kijkt continue naar de media 
(eigen waarneming) en LCMS om daaruit 
de laatste informatie te halen. Media 
analyses worden ook in LCMS gezet. 

Is de regionale aansturingsstructuur 

duidelijk en bekend? 

JA Het RAC kent de eigen taken en 

verantwoordelijkheden. Zo worden de 
afspraken over de woordvoering nog een 
keer afgestemd met Schiphol en de 
KMar. 

Verlopen de vergaderingen van de 
gemeentelijke actiecentra en het 
Backoffice Bevolkingszorg 
gestructureerd? 

JA Er wordt vergaderd conform de BOB-
structuur. Het hoofd RAC leidt de 
vergadering en een van de 
ondersteuners zorgt dat alle informatie 
op de flapovers worden geschreven. 

Deze blijven leidend gedurende het 
incident. 

Hebben logistieke problemen effect 
op de taakuitvoering? 

JA De techniek laat het team even in de 
steek op het moment dat op twee pc’s 
LCMS niet wil opstarten. De HIN is een 
andere pc gaan starten en door de 
techniek wordt het probleem hersteld. 
De werkzaamheden kunnen gewoon 
doorgaan. 

Met in achtneming van bovenstaande 
normeringen, worden de taken 
effectief uitgevoerd? 

JA Het RAC heeft gedurende het incident op 
Schiphol efficiënt en effectief gewerkt.  
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Aanvullende eis 

H1. A. De gemeentelijke actiecentra hebben toegang tot een totaalbeeld van de ramp of crisis. 
B. Zo niet, dan ontvangen zij van de Backoffice Bevolkingszorg ten minste de gegevens uit het 
eigen beeld van de Backoffice Bevolkingszorg. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt er een netcentrisch systeem 
gehanteerd waarop ook de 
gemeentelijke actiecentra zijn 
aangesloten? 

JA LCMS wordt continue geraadpleegd op de 
voortgang van het incident en nieuwe 
media analyses. Vanuit het team zelf 
wordt ook informatie verwerkt in LCMS. 
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5 Operationeel team (OT) 

5.1 Feitelijk verslag verrichtingen OT 

5.1.1 Systeemoefening TATA 

Gedurende de systeemoefening is om 11:33 uur besloten op te schalen naar GRIP 2. Dit 

besluit is genomen door de Operationeel Leider, ondanks het advies van de Leider CoPI om 

dat op dit moment (nog) niet te doen. Enkele momenten na dit opschalingsbesluit wordt de 

systeemoefening gestopt vanwege een incident op Schiphol.  

5.1.2 Incident op Schiphol 

Alarmering voor de OT functionarissen vindt plaats om 11:37 uur vanwege een pakket met 

mogelijke explosieven in pakketjes bij CEVA Freight Holland BV aan de Folkstoneweg op 

Schiphol. Het OT is gedurende het incident gevestigd in de Maxima-kazerne op Schiphol. 

Het OT bestaat uit de volgende functionarissen: 

 

Functie Naam 

Operationeel Leider (OL) H. Munneke 

Ondersteuning OL A. de Recht 

Informatiemanager (IM-OT) A. Polat 

Informatie-coördinator L. Ram 

AC Politie J. van Gelder 

AC GHOR W. van ’t Hoff 

AC KMAR J. Trompert 

Liaison AAS R. van den Bergh 

Hoofd Sectie Brandweer E. Gans 

AC Bevolkingszorg G. Pranger 

Communicatie adviseur OT K. Geelhoed 

Adviseur CCB J. Koning 

AC Defensie R. van Doorn, vanaf tweede overleg 

aanwezig 

 

Naast de functionarissen in het OT waren ook de secties vertegenwoordigd: 

Functie Naam 

Sectie Brandweer Medewerker: R. Joustra 

Medewerker: G. Voskamp 

Medewerker: R. IJtsma 

Sectie Politie Medewerker: J. Koning 

Medewerker: M. Wagenaar 

Sectie GHOR HIN: K. Zuurmond en A. Vermolen 

HON: J. ten Brinke 

OMAC: J. van Veen 

Sectie Bevolkingszorg Medewerker: P. Eichhorn 

Sectie IM Medewerker: S. Stenneberg 

Medewerker: F. de Vries 

Geo-Plotter: H. Loof  

Ondersteuner/ secretariaat OT N. Basten 

ICT ondersteuning P. Versluijs 

Meetplanleider J. Water 
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Vanaf 12:33 uur is de IM-OT bezig om informatie in LCMS te zetten en om hiermee het 

beeld van de situatie weer te geven. In dit beeld staat als eerste de starttijd van het eerste 

CoPI-overleg benoemd. Hiernaast is informatie opgenomen over het incident (verdacht 

pakket gevonden, locatie en aanleiding), de ontruiming en waar de mensen worden 

opgevangen, de risico’s (explosiegevaar), de bestrijding van het incident (via de EODD) en 

over het vliegverkeer (dit gaat voor alsnog door). Aan de hand van het voor het overleg 

opgestelde beeld praat de IM-OT de OL bij en maakt afspraken over de manier waarop 

wordt samengewerkt.  

 

 

Eerste OT overleg 12:43 uur - 13:01 uur 

Het eerste OT overleg start om 12:43 uur. De OL heet iedereen welkom en controleert in 

het OT of er mensen zijn die bezwaar hebben tegen de videoverbinding met de secties. 

Ook wordt de vraag gesteld of een stagiair OL zou mogen meekijken. De leden van het OT 

geven aan geen bezwaar te hebben. Vervolgens doorloopt de OL een korte voorstelronde 

waarin iedereen zich kan voorstellen en maakt hij de afspraak dat de telefoons gedurende 

het overleg op stil gezet worden. Later wordt dit aangevuld met het verzoek ook 

portofoons in het overleg op stil moeten staan.  

 

Na de voorstelronde krijgt de IM-OT het woord om aan de hand van de plot en informatie 

in LCMS het eerste beeld te schetsen. De IM-OT schetst een duidelijk beeld met daarin de 

volgende highlights: 

- Er een verdacht pakket is gevonden met een mogelijk explosief; 

- Het vliegverkeer door kan gaan; 

- Er geen onrust is op de media; 

- Dat gebouwen in een straal van 150 meter ontruimd worden.  

 

Vervolgens krijgen de aanwezige partijen de mogelijkheid om dit beeld aan te vullen. De 

KMAR geeft om 12:51 uur aan dat er afzettingen zijn geplaatst. Dit wordt om 12:52 uur 

direct in LCMS verwerkt door de IM-OT. De politie meldt om 12:52 uur dat de 

bijzonderheden m.b.t. het verzendadres gecontroleerd worden en vanuit Schiphol wordt 

aangegeven dat zij het op prijs zouden stellen wanneer ze, bij een mogelijke escalatie snel 

geïnformeerd worden in verband met het vrijmaken van de Kaagbaan. Dit wordt om 12:55 

uur door de IM-OT in LCMS verwerkt. Hierin wordt ook aangegeven dat het aanpassen van 

het vliegverkeer ongeveer 15 minuten in beslag zal nemen in verband met het vrijmaken 

van de baan.  

 

De OL controleert bij de OT-leden of dit beeld aanleiding geeft om verder op te schalen en 

of het team compleet is. Geen van de OT leden ziet aanleiding om op dit moment op te 

schalen. Wel wordt aangegeven dat het meerwaarde heeft om in het tweede overleg 

iemand van de EODD aan te laten sluiten.  

 

Na deze korte check van de OL wordt stil gestaan bij de prioriteiten bij de bestrijding. Deze 

liggen bij het tijdig informeren van Schiphol bij escalatie i.v.m. met effecten op het 

vliegverkeer. Ook wordt aangegeven dat vanuit de opsporingstak nu eerst wordt gekeken 

naar op welke vlucht het pakket zou hebben gemoeten en wat de afzender van het pakket 

is. Hierin wordt expliciet benadrukt dat er op dit moment niet uitgegaan wordt van 

terrorisme. Vanuit communicatie wordt benadrukt dat, indien dit wel het geval is, het 

communicatief lastiger gaat worden.  

 

Om 13:02 uur wordt gecheckt of de opvang goed geregeld is. De AC-BZ geeft aan dat 

iedereen op dit moment opgevangen wordt. Het is de inschatting dat dit nog wel even gaat 

duren. Voor het volgende overleg is het goed om daar nog even over na te denken en 

daarin ook met Schiphol af te stemmen.  
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Het overleg sluit af met de mededeling dat niet opgeschaald wordt naar een ander GRIP 

niveau en dat het volgend overleg om 13:45 uur gaat plaatsvinden.  

 

Na het overleg stemt de OL af met de Leider CoPI (LC) om te horen of er nog nieuwe 

ontwikkelingen zijn. De LC geeft aan dat er geen dingen veranderd zijn. Op basis van input 

vanuit de secties (onder andere op het gebied van mobiliteit) verwerkt de IM-OT informatie 

in LCMS. Het betreft o.a. informatie over de signalering dat de N201 binnen 500 meter van 

het verdachte pakket ligt. Om 13:29 uur wordt de andere opvanglocatie in LCMS gedeeld.  

 

Om 12:32 uur wordt het beeld aangepast t.a.v. de informatie dat het om 9 dozen gaat, 

waarvan 6 dozen gecontroleerd zijn door het bedrijf. De overige 3 dozen worden door de 

EOD gecontroleerd. Vermoedelijk heeft de EOD om 14:15 uur meer informatie. Dit beeld 

wordt om 13:38 uur aangepast met het bericht dat de trolley met pakketten binnen staat 

en dat daarmee bij een mogelijke explosie de schade wordt beperkt. Deze informatie wordt 

gedeeld in het meldkamerbeeld om 13:07 uur.   

 

Tussen het eerste en het tweede OT overleg belt de Leider OT met burgemeester 

Weterings om hem te adviseren dat er verder niet hoeft worden opgeschaald. De 

burgemeester is het hier mee eens. In overleg wordt bepaald dat verder contact (zolang de 

situatie niet verder escaleert) via een ondersteuner van de burgemeester (AOV-er) loopt.  

 

 

Tweede OT overleg 13:45 uur - 13:58 uur 

Het tweede overleg start met het aanschuiven van de officier Veiligheidsregio vanuit 

Defensie als vertegenwoordiger van de EODD. De IM-OT schetst aan de hand van de plot in 

de viewer en de informatie in LCMS het beeld van de situatie. Aan de hand van de 

toelichting op de cirkels in LCMS ontstaat de vraag waar de in LCMS geplotte 500 meter 

cirkel vandaan komt. Het is de vraag of dit een vergissing is (doordat eerder straal en 

diameter door elkaar zijn gehaald) of dat dit klopt. Op basis van de controle van de IM-OT 

blijkt dat de cirkel met een straal van 500 meter is getekend in het kader van 

scenariodenken. Ook ontstaat de vraag waarom het pakket nu ineens binnen in het 

gebouw ligt.  

 

Vanuit de verschillende kolommen worden aanvullingen op het beeld van de situatie 

gegeven. De aanvullingen die gegeven worden zijn: 

- De KMAR achterhaalt de afzender en de bestemming van het pakket en dat er 

sprake is van een PI i.p.v. een PD; 

- De politie geeft aan dat het contact met de provincie via hen loopt; 

- Schiphol geeft aan dat er tekeningen zijn opgevraagd waarop eventuele leidingen 

in de grond zichtbaar zijn; 

- Communicatie geeft aan dat er nog steeds geen onrust is op communicatie-gebied; 

- GHOR vraagt of de sfeer in de opvang goed is.  

 

Deze informatie wordt, indien nodig, direct door de IM-OT in LCMS verwerkt.  

 

Vervolgens controleert de OL of het incident nog in het juiste opschalingsniveau zit en 

geeft hij aan dat het volgende overleg om 14:45 uur is tenzij om 14:15 uur (op basis van 

input vanuit de EODD) blijkt dat het beeld van de situatie niet anders is. Het overleg sluit 

af om 13:58 uur.  

 

De IM gaat na het overleg aan de slag met het achterhalen van de onduidelijkheid rondom 

de cirkels in LCMS. Om 14:04 uur wordt deze onduidelijkheid t.a.v. de 500 meter cirkel 

opgelost en om 14:18 wordt dit aangevuld t.a.v. de andere afstanden die staan benoemd. 

Tevens wordt met de sectie IM besproken dat de geplotte 500 meter cirkel niet meer 
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zichtbaar hoeft te zijn omdat het een scenario betreft en het tijdens het overleg veel 

verwarring geeft.  

 

Na het overleg belt de OL om 14:14 uur met de vervanger van de burgemeester om het 

beeld af te stemmen. Dat de plaatsvervanger wordt benaderd is in overeenstemming met 

burgemeester Weterings bepaald.  

 

Om 14:25 uur verwerkt de IM-OT in LCMS dat het bericht vanuit de EOD is dat er wit 

poeder is gevonden in één van de pakketten. Deze informatie is om 14:07 uur in het CoPI-

tabblad verwerkt.  

 

Derde OT overleg 14:45 uur - 15:00 uur 

Het derde OT overleg start met het voorstellen van een nieuwe functionaris aan tafel. De 

AC-Politie is vervangen door een collega. De IM-OT schetst vervolgens de laatste 

ontwikkelingen t.a.v. het beeld van de situatie. Hierin wordt aangegeven dat de 

onduidelijkheid m.b.t. de cirkels is verholpen. Ook wordt gedeeld dat er in één van de 

pakketten wit poeder is gevonden en dat er geen ontstekingsmechanisme is aangetroffen. 

Vanuit de aanwezige kolommen worden vragen gesteld en aanvullingen gegeven. Er is in 

het OT wat onduidelijkheid over het aantal opvanglocaties. Dit wordt nagevraagd bij het 

CoPI. Vanuit Schiphol wordt aangegeven dat er slechter weer op komst is en dat dit 

invloed kan hebben op het vliegverkeer.  

 

De OL geeft vervolgens aan dat het goed is om in scenario’s te denken. Er moet een 

scenario worden uitgedacht over hoe omgegaan moet worden met de mensen die naar huis 

moeten worden gestuurd. De KMAR, Politie en Schiphol pakken dit buiten het overleg op.  

 

De OL bespreekt vervolgens wanneer het volgende overleg gaat plaatsvinden. Vanuit de 

Brandweer wordt aangegeven dat er geruchten gaan dat de stof niet giftig is en dat het 

babymelkpoeder betreft. Dit bericht wordt om 14:54 uur ook door het CoPI in LCMS gezet. 

Om 14:55 uur wordt de HS Brandweer gebeld door de Leider CoPI (omdat deze de OL niet 

te pakken krijgt). De HS Brandweer vraagt aan de OL toestemming om de telefoon op te 

nemen en geeft de telefoon door aan de OL. De OL hoort in dit gesprek dat het inderdaad 

geen explosieven betreft maar dat het gaat om melkpoeder. Vervolgens wordt besproken 

of afgeschaald kan worden naar GRIP 0. Alle OT-leden gaan akkoord. De IM-OT verwerkt 

de laatste gegevens in LCMS.  
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5.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

5.2.1 Organisatie 

Artikel 

Artikel 2.1.4 
1. Een regionaal operationeel team bestaat uit: 
a. een regionaal operationeel leider; 
b. een sectie brandweer; 
c. een sectie GHOR; 
d. een sectie politie; 
e. een sectie bevolkingszorg; 

f. een sectie informatiemanagement, en 
g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het OT uit alle onderdelen 
zoals omschreven in artikel 2.1.4. 
lid 1? 

JA  

Bestaat een sectie minimaal uit een 
hoofd sectie (welke zitting neemt in 
de plenaire sessie) en één 

medewerker? 

JA Het OT bestaat gedurende het incident op 
Schiphol meerdere secties die bestaan uit 
minimaal één hoofd (Algemeen 

Commandant of Hoofd Sectie) en minimaal 
één medewerker. Zie de deelnemerslijst in 
de bovenstaande paragraaf voor een 
overzicht van de deelnemers. 

Heeft aan het OT een liaison Vitaal-
OT deelgenomen? 

JA In het OT zijn gedurende het incident op 
Schiphol liaisons van de KMAR, van Schiphol 
en van de EODD aanwezig.  

 

Artikel 

Artikel 2.1.4 
2. Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met 
andere betrokken partijen en het adviseren van  het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is er bij de taakuitvoering van het 
OT sprake van sturing en 
coördinatie van de 
rampenbestrijding? 

JA Het zwaartepunt van de bestrijding ligt in dit 
incident voornamelijk bij het CoPI. Vanuit 
daar vervult de EODD haar taken en is de 
ontruiming gecoördineerd. De sturing en 
coördinatie vanuit het OT richt zich 
voornamelijk op de omgeving rondom het 
terrein. Zo: 

• Controleert het OT de voortgang 
m.b.t. de ontruiming en waar de 
medewerkers worden opgevangen. 

• Wordt gedacht over mogelijke 
scenario’s wanneer het explosief 

toch af gaat en de gevolgen daarvan 
op het vliegverkeer en het verkeer 
op de openbare weg. 

• Coördineert het OT in de afstemming 
tussen Schiphol, politie en KMAR 
over het nemen van maatregelen 
t.a.v. het naar huis laten gaan van 
medewerkers van de ontruimde 
bedrijven. Voorzien wordt namelijk 
dat dit lastig wordt als het straks vijf 
uur is en de mensen hebben hun 

spullen binnen liggen en auto’s op 
onbereikbare parkeerplaatsen staan.  



Hoofdstuk 5   Operationeel team (OT) 

 

37 

Is er bij de taakuitvoering van het 
OT sprake van afstemming met 
andere betrokken partijen? 

JA Vanuit het OT wordt afgestemd met partijen 
binnen en buiten het eigen team. Zo vindt 
afstemming plaats met het CoPI, het RAC en 
de burgemeester van de betrokken 

gemeente. Ook vindt afstemming plaats met 
liaisons van de KMAR en EODD en wordt 
vanuit de sectie politie contact gezocht met 
de provincie omdat een provinciale weg 
mogelijk binnen het gevaarlijke gebied zou 
kunnen komen te vallen.  

Is er contact tussen het OT en het 
BT? 

N.V.T Er is niet opgeschaald naar GRIP 3 of 4 

Worden er vanuit het OT adviezen 
richting het BT gecommuniceerd? 

JA De Operationeel Leider heeft de 
burgemeester geadviseerd om niet verder 
op te schalen.  
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5.2.2 Informatiemanagement 

Artikel 

Artikel 2.4.1 
1. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt 
bijgehouden 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is er een voorziening getroffen 
waarbij het maken van een 
centraal totaalbeeld is belegd? 

JA Het totaalbeeld is gedurende het incident op 
Schiphol bijgehouden vanuit de sectie 
informatiemanagement in het OT. Dit heeft 
conform planvorming plaatsgevonden.  Voert dit onderdeel dit in de 

praktijk ook zo uit? 
JA 

 

Artikel 

Artikel 2.4.1 
2. Het totaalbeeld is opgebouwd uit gegevens over: 
a. Het incident, waaronder wordt begrepen: 
- de aard van het incident en de betrokken objecten, 
- de actuele situatie met betrekking tot het incident, en 
- de risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden; 
b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen: 
- de bestrijdingsmogelijkheden, 

- de bereikbaarheid voor de hulpverlening, en 
- de risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende 
veiligheidsmaatregelen; 
c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen: 
- de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en de 
effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden, 
d. Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en 
de benodigde hulpverleners en middelen, 
- de risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de 
benodigde hulpverleners en middelen, 
- het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de bevolking, 
de informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden 

getroffen, en 
- overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de 
verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen, en 
e. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen: 
- de actuele bestrijdingsorganisatie, 
- de voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de 
benodigde hulpverleners en middelen, 
- de feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en 
- de voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering 
ervan en de bereikte resultaten. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is alle relevante informatie 
(scenario afhankelijk) 
opgenomen in het totaalbeeld? 
(voldoet volledig/ niet/ 
gedeeltelijk) 

GEDEELTELIJK  In het totaalbeeld in LCMS is over de 
volgende thema’s informatie opgenomen: 

• Opschaling: Afgeschaald naar 
GRIP 0 

• Incident:  
- Aantreffen verdacht object 
- Verdacht pakketje mogelijk 

explosieve stof aangetroffen 
Vrachtstation 

- Bedrijf CEVA Freight, 
Folkstoneweg 182 

-  Trolly gevonden met 9 dozen 

rond 
- Trolly met alle pakketten ligt 

nu binnen, bij explosie alleen 
materiele schade (bron MPL-
Mick) 

- Rondom de incidentlocatie 
gekeken naar een omvang van 
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500 meter (in het kader van 
scenariodenken) of er 
eventuele risicogebouwen 
aanwezig zijn, alleen N201 

loopt hier. 
• METEO 

- vanaf 18.00 uur slechte 
weersverwachting 

• Opvanglocatie 
- Radison hotel, Boeing avenue 

2 
- 150 mensen worden hier 

opgevangen 
• Ontruiming: 

- 250 meter rondom gebouw is 
ontruimd (bron L-CoPI) 

- KMAR afzettingen rondom het 
gebied zonder dat 
verkeerscirculatie verstoord 
wordt 

• Risico's: 
- Explosie 

• Bestrijding: 
- Witte poeder betreft geen 

explosief of giftig, dus niet 
gevaarlijk 

• Communicatie: 
- In media geen onrust 

Is de informatie gegroepeerd per 
samenhangend thema (incident, 
hulpverlening, prognose en 
aanpak, maatregelen en 
resultaten ervan) en 
rond de zwaartepunten van de 
bestrijding? 

JA Het totaalbeeld is overzichtelijk 
weergegeven aan de hand van een aantal 
thema’s: 

• Incident 
• Meteo 
• Opvanglocatie 
• Ontruiming 
• Risico’s 
• Bestrijding 

• Communicatie 

 

Artikel 

Artikel 2.4.1 
3. Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en, voor zover dat 
redelijkerwijs mogelijk is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan:   
a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding,  
b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben 
voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden en  

c. onze minister. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt er een zogenaamd 
netcentrisch systeem gehanteerd? 

JA Gedurende het incident op Schiphol wordt 
LCMS als netcentrisch systeem gehanteerd.  

wanneer er sprake is van 
tegenstrijdige informatie in het 

incident of het oefenscenario, 
wordt dit dan gesignaleerd en 
wordt er hiernaar navraag gedaan? 
en wordt er navraag gedaan? 

JA Gedurende het tweede OT-overleg (13:45 
uur) wordt gesignaleerd dat er 

onduidelijkheid is over de in de plot 
gehanteerde gegevens. Deze lijken 
tegenstrijdig. De IM-OT gaat hier direct 
achteraan en licht de cirkels toe (om 14:04 
uur). Dit wordt in het volgende overleg 
nogmaals benadrukt.  

Gezien de planvorming van de 
regio en het scenario, zijn alle 
vereiste partijen aangesloten? 

JA Gezien het incident zijn de meest relevante 
partijen aangesloten in het OT middels 
liaisons. Het betreft de KMAR en de EODD. 
Deze partijen hebben middels deze liaisons 

ook toegang tot het beeld in LCMS. De KMAR 
heeft hiernaast zelf ook toegang tot LCMS.   
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Artikel 

Artikel 2.4.2 
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld 
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing een eigen beeld bij. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a t/m e 
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit 
dient per onderdeel in de evaluatie 
inzichtelijk te worden): 

    

OT: JA De IM-OT is gedurende het incident op 
Schiphol verantwoordelijk voor het 
bijhouden van het OT-beeld in LCMS.  

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
2. Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van 
een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen 
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het eigen beeld van de 
onderdelen zoals bedoeld in artikel 
2.1.1. onderdelen a tot en met e 

uit: 

    

Beschikbare gegevens over de 
ontwikkeling van een incident? Ja / 
nee 

JA In het beeld in LCMS tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de 
ontwikkelingen in het incident: 

• Verdacht pakket met mogelijke 
explosieve stof gevonden, 
aantal gevonden pakketten en 
de locatie van de pakketten.  

Beschikbare gegevens over de 
effecten van een incident? Ja / nee 

JA In het beeld in LCMS tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de effecten 
van het incident: 

• Ontruiming van 250 meter 
rondom, dat het incident geen 
effect heeft op het vliegverkeer 
en de tijd die nodig is om hier, 
indien de situatie escaleert, iets 
mee te doen en de situatie 
m.b.t. de verkeerssituatie. 

De risico’s voor de veiligheid van 
de hulpverleners in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

JA In het beeld in LCMS tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de risico’s van 
de veiligheid voor de hulpverleners: 

• Explosiegevaar en het niet giftig 
zijn van de gevonden stof.  

De risico’s voor de veiligheid van 
de personen in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

JA In het beeld in LCMS tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de risico’s van 
de personen in het getroffen gebied:  

• Consequenties op het 

vliegverkeer en het risico op een 
explosie. 

De aanpak van het incident? Ja / 
nee 

JA In het beeld in LCMS tijdens het incident op 
Schiphol staan gegevens over de aanpak 
van het incident: 

• Bestrijding van het incident via 
de EODD, de duur van het 
vrijmaken van de Kaagbaan bij 
escalatie, de afzettingen en de 
maatregelen m.b.t. de 

verkeerscirculatie.  

De daarvoor benodigde mensen? Ja 
/ nee 

NEE In het beeld in LCMS tijdens het incident op 
Schiphol staan geen gegevens over de voor 
de aanpak van het incident benodigde 
mensen. 
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De daarvoor benodigde middelen? 
Ja / nee 

NEE In het beeld in LCMS tijdens het incident op 
Schiphol staan geen gegevens over de voor 
de aanpak van het incident benodigde 
middelen. 
 

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen 
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Zijn de gegevens van de 
onderdelen zoals bedoeld in artikel 
2.1.1. onderdeel a tot en met e 
binnen tien minuten verwerkt en zo 
mogelijk geverifieerd: Ja / nee 

    

OT: binnen tien minuten? JA Informatie wordt door de IM-OT direct nadat 
dit bekend is in LCMS verwerkt. Voorbeelden 

hiervan zijn:  
• De KMAR geeft om 12:51 uur aan 

dat er afzettingen zijn geplaatst. Dit 
wordt om 12:52 uur direct in LCMS 
verwerkt door de IM-OT. 

• De politie om 12:52 uur dat de 
bijzonderheden m.b.t. het 
verzendadres gecontroleerd worden 
en vanuit Schiphol wordt 
aangegeven dat zij het op prijs 
zouden stellen wanneer ze, bij een 
mogelijke escalatie snel 

geïnformeerd worden in verband 
met het vrijmaken van de Kaagbaan. 
Dit wordt om 12:55 uur door de IM-
OT in LCMS verwerkt. 

 

Artikel 

Artikel 2.4.2 
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: A) de 
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; B) andere bij 

de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de 
uitvoering van hun taken en bevoegdheden en C) Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Stelt het onderdeel, zoals bedoeld 
in artikel 2.1.1. onderdeel a tot en 
met e, het 
eigen beeld beschikbaar aan de 

andere betrokken onderdelen? Ja / 
nee 

JA Vanuit het OT wordt gedurende het incident 
op Schiphol een eigen beeld bijgehouden in 
LCMS. 

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan andere bij de ramp of 
crisis betrokken partijen voor zover 
zij deze gegevens nodig hebben 
voor de uitvoering van hun taken 
bevoegdheden? Ja / nee 

JA Gegevens die vanuit het OT in LCMS worden 
gezet worden direct via LCMS  gedeeld met 
de overige bij het incident betrokken 
partners die middels een liaison betrokken 
zijn bij één van de teams binnen de 
hoofdstructuur.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan het onderdeel dat het 
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee 

JA Het OT is zelf verantwoordelijk voor het 
bijhouden van het totaalbeeld.   
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Artikel 

Artikel 2.4.3 
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

OT: zijn besluiten, adviezen en 

opdrachten gebaseerd op het 
actuele beeld? 

JA Besluiten, adviezen en opdrachten die in het 

OT genomen zijn (zoals het afstemmen met 
de provincie over de provinciale weg, het 
organiseren van de afstemming tussen 
KMAR, Politie en Schiphol over het naar huis 
laten gaan van medewerkers en het advies 
aan de burgemeester om niet op te schalen 
naar GRIP 3 zijn gebaseerd op het actuele 
beeld van de situatie.  

 

Artikel 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 
2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een 
advies of opdracht teruggekoppeld 
naar de opdrachtgever? 

N.V.T. Dit is voor het OT niet van toepassing. 

Wordt het advies of de opdracht 
door de opdrachtgever 
geherformuleerd? 

N.V.T. Dit is voor het OT niet van toepassing. 
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6 Informatie toetsingskader niet geactiveerde teams 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de teams die tijdens de systeemoefening en het 

incident op Schiphol niet actief zijn geworden. Het betreft de Back-office bevolkingszorg  

en het Beleidsteam.  

6.1 Backoffice Bevolkingszorg (BO-BZ) 

Tijdens zowel de systeemoefening als het incident op Schiphol is geen BO-BZ opgestart. 

Ten aanzien van de BO-BZ zijn geen vragen vanuit het toetsingskader te beantwoorden.  

6.2 Beleidsteam (BT) 

Tijdens zowel de systeemoefening als het incident op Schiphol is geen BT opgestart. Ten 

aanzien van het BT kunnen op basis van de verrichtingen van andere teams een aantal 

vragen en eisen vanuit het toetsingskader worden beantwoord.  

 

1. Het BT zou indien het opgestart zou zijn een totaalbeeld tot haar beschikking 

hebben gekregen vanuit het OT.  

2. Het BT als team heeft geen advies gehad, echter vanuit het OT is de burgemeester 

van Haarlemmermeer gedurende het incident op Schiphol wel geadviseerd om niet 

op te schalen naar GRIP 3. Op basis van de op dat moment bekende informatie 

heeft de burgemeester dit advies over genomen.  
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7 Opkomstgegevens hoofdstructuur 

Dit hoofdstuk bevat de gegevens vanuit opkomstoefeningen die voorafgaande aan de 

systeemoefening zijn gehouden. Op basis van deze gegevens zijn de vragen t.a.v. het 

toetsingskader beantwoord.  

7.1 Commando Plaats Incident (CoPI) 

7.1.1 Opkomstoefening 16-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het CoPI.  

 

Opkomsttijden CoPI   

Alarmering CoPI 6:59:50 

Tijdstip CoPI operationeel 7:26:00 

Opkomsttijd wettelijk 30 minuten 

Opkomsttijd planvorming 30 minuten 

Team compleet? Ja 

Percentage team binnen tijd aanwezig binnen de normeringstijd 100% 

 

Opkomstgegevens CoPI (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de CoPI-leden. Deze tabel is opgesteld 

conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking 

Leider CoPI 7:15 0:15   

(Hoofd) Officier van Dienst Brandweer 7:15 0:15   

Officier van Dienst Geneeskundig 7:26 0:26   

Officier van Dienst Politie 7:26 0:26   

Officier van Dienst Bevolkingszorg 7:22 0:22   

Voorlichtingsfunctionaris CoPI 7:22 0:22   

Informatiemanager CoPI 7:26 0:26   

Geo-Plotter CoPI 7:17 0:17   

 

Opkomstgegevens CoPI (regionale/ lokale aanvulling) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen die conform 

regionale afspraken ter ondersteuning aansluiten bij het CoPI.   

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking 

Hoofd Publieke zorg (zit normaliter 
niet in CoPI) 

7:56 0:56 Zit niet binnen de 
basisvereisten. Haalt 
opkomsttijd voor BO 
BZ 
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7.1.2 Opkomstoefening 10-10 

 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het CoPI.  

 

Opkomsttijden CoPI   

Alarmering CoPI 19:14 

Tijdstip CoPI compleet 20:12 

Opkomsttijd wettelijk 30 minuten 

Opkomsttijd planvorming 30 minuten 

Team compleet? Nee 

Toelichting Plotter CoPI niet aanwezig 

Percentage team binnen tijd aanwezig binnen de normeringstijd 88,9% 

 

Opkomstgegevens CoPI (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de CoPI-leden. Deze tabel is opgesteld 

conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking 

Leider CoPI 19:25 0:11:00   

(Hoofd) Officier van Dienst Brandweer 19:38 0:24:00   

Officier van Dienst Geneeskundig 19:28 0:14:00   

Officier van Dienst Politie 19:33 0:19:00   

Officier van Dienst Bevolkingszorg 20:12 0:58:00 Regio specifieke 
opkomsttijd van 60 
minuten en gestopt 
voor een ongeluk 
onderweg 

Voorlichtingsfunctionaris CoPI 19:28 0:14:00   

Informatiemanager CoPI 19:39 0:25:00   

Geo-Plotter CoPI     Niet aanwezig 

 

Opkomstgegevens CoPI (regionale/ lokale aanvulling) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen die conform 

regionale afspraken ter ondersteuning aansluiten bij het CoPI.   

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking 

Hoofd Publieke zorg (zit normaliter 
niet in CoPI) 

19:47 0:33:00   

7.1.3 Vragen toetsingskader CoPI  onderdeel opschaling 

Artikel (wet) 

Artikel 2.3.1 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering 
van hun taken: 
a. een eerste commando plaats incident binnen 30 minuten. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is het commando plaats incident 

binnen 30 minuten gestart met de 
eerste werkzaamheden? 

JA 

 

De opkomstoefening op 16-6 start om 6:59 

uur met alarmering van het CoPI. Om 7:26 
uur is het CoPI compleet en operationeel. Dit 
is 27 minuten na alarmering.  
 
De opkomstoefening op 10-10 start om 
19:14 uur met de alarmering van het CoPI. 
Om 20:12 uur is het CoPI operationeel (de 
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OvD-BZ arriveert als laatste en de plotter 
ontbreekt). De overige CoPI leden zijn allen 
om 19:39 uur aanwezig. Dit is 25 minuten 
na start van de alarmering.  

7.2 Operationeel Team (OT) 

7.2.1 Opkomstoefening 16-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het OT.  

 

Opkomsttijden OT   

Alarmering OT 7:02:00 

Tijdstip OT Operationeel 7:58:00 

Opkomsttijd wettelijk 45 minuten 

Opkomsttijd planvorming 45 minuten 

Team compleet Ja 

Toelichting Geen communicatie vertegenwoordigd in OT binnen de 
wettelijke normeringstijd 

Percentage team binnen 
normeringstijd aanwezig 

91,67% (11 van de 12 personen waren binnen de wettelijke  
normeringstijd aanwezig) 

 

Opkomstgegevens OT (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen OT. Deze tabel is 

opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na 
alarmering 

Opmerking  

Operationeel Leider 7:42 0:40   

Hoofd Sectie Brandweerzorg 7:29 0:27   

Medewerker stafsectie BRW  7:20 0:18   

Algemeen Commandant 
Geneeskundige zorg 

7:28 0:26   

Medewerker stafsectie GHOR  7:30 0:28   

Algemeen Commandant Politiezorg 7:44 0:42   

Medewerker stafsectie POL 7:58 0:56   

Algemeen Commandant 
Bevolkingszorg 

7:46 0:44   

Medewerker stafsectie BZ 7:53 0:51   

Informatiemanager OT 7:19 0:17 Wettelijke opkomsttijd van 30 
minuten 

Informatie coördinator OT (mdw 
stafsectie) 

7:42 0:40 Wettelijke opkomsttijd van 40 
minuten 

Communicatieadviseur OT 7:34 0:32 Wettelijke opkomstnorm van 
30 minuten, regionale 
opkomstnorm van 45 minuten 

 

Bijzonderheden opkomsttijden wettelijk kader OT: 

Leidinggevenden en hoofden in OT 45 minuten Alle leidinggevenden waren binnen 
45 minuten aanwezig 

Leidinggevende sectie IM 30 minuten De leidinggevende van de sectie IM 
(Informatiemanager OT) was 
aanwezig binnen 30 minuten 
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Voorlichtingsfunctionaris OT 30 minuten Er was geen voorlichtingsfunctionaris 
aanwezig in het OT. Deze was in het 
RAC om 7:34 uur. 

Eerste medewerker sectie IM 40 minuten De eerste medewerker van de sectie 
IM was met 40 minuten aanwezig in 
de sectie 

Overige medewerkers stafsectie  60 minuten Alle overige stafsectie medewerkers 

waren binnen 60 minuten aanwezig 

 

Opkomstgegevens OT (regionale/ lokale aanvulling) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen die conform 

regionale afspraken ter ondersteuning aansluiten bij het OT.   

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking  

Geo-plotter OT 7:24 0:22   

Medewerker stafsectie IM 7:28 0:26   

Medewerker stafsectie BRW  7:24 0:22   

Medewerker stafsectie BRW  7:36 0:34   

Medewerker stafsectie GHOR  7:43 0:41   

Secretariaat (ondersteuning RCC)  7:33 0:31   

Secretariaat (ondersteuning RCC)  7:40 0:38   

 

7.2.2 Opkomstoefening 10-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het OT.  

 

Opkomsttijden OT   

Alarmering OT 19:17 

Tijdstip OT Operationeel 20:09 

Opkomsttijd wettelijk 45 minuten 

Opkomsttijd planvorming 45 minuten 

Team compleet Ja 

Toelichting N.v.t. 

Percentage team binnen normeringstijd aanwezig 100%  

 

Opkomstgegevens OT (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen OT. Deze tabel is 

opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na 
alarmering 

Opmerking  

Operationeel Leider 20:05 0:48:00 Gestopt voor een ongeluk 
onderweg 

Hoofd Sectie Brandweerzorg 19:38 0:21:00   

Medewerker stafsectie BRW 20:01 0:44:00   

Algemeen Commandant 
Geneeskundige zorg 

19:38 0:21:00   

Medewerker stafsectie GHOR 19:39 0:22:00   

Algemeen Commandant Politiezorg 19:31 0:14:00   

Medewerker stafsectie POL 19:35 0:18:00   

Algemeen Commandant 
Bevolkingszorg 

19:45 0:28:00   

Medewerker stafsectie BZ 20:09 0:52:00   
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Informatiemanager OT 19:30 0:13:00 Wettelijke opkomsttijd van 
30 minuten 

Informatie coördinator OT 
(medewerker stafsectie) 

19:47 0:30:00 Wettelijke opkomsttijd van 
40 minuten 

Communicatieadviseur OT 19:30 0:13:00   

Secretariaat (ondersteuning RCC) 19:38 0:21:00   

 

Bijzonderheden opkomsttijden wettelijk kader OT: 

Leidinggevenden en hoofden in OT 45 minuten Alle leidinggevenden waren binnen 
45 minuten aanwezig 

Leidinggevende sectie IM 30 minuten De leidinggevende van de sectie IM 
(Informatiemanager OT) was 
aanwezig binnen 40 minuten 

Voorlichtingsfunctionaris OT 30 minuten De voorlichtingsfunctionaris was 
binnen 30 minuten aanwezig.  

Eerste medewerker sectie IM 40 minuten De eerste medewerker van de sectie 
IM was met 40 minuten aanwezig in 
de sectie 

Overige medewerkers stafsectie  60 minuten Alle overige stafsectie medewerkers 
waren binnen 60 minuten aanwezig 

 

Opkomstgegevens OT (regionale/ lokale aanvulling) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen die conform 

regionale afspraken ter ondersteuning aansluiten bij het OT.   

 
Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking  

Medewerker stafsectie BRW     Niet aanwezig 

Medewerker stafsectie BRW     Niet aanwezig 

Medewerker stafsectie GHOR 20:02 0:45:00   

Secretariaat (ondersteuning RCC) 19:51 0:34:00   

Geo-plotter OT     Niet aanwezig 

Medewerker stafsectie IM     Niet aanwezig 

7.2.3 Vragen toetsingskader OT  onderdeel opschaling 

Artikel (wet) 

Artikel 2.3.1 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering 
van hun taken: 
b. De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig minuten, 

met uitzondering van de leidinggevende van de sectie informatiemanagement die binnen dertig 
minuten begint. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Zijn de leidinggevenden binnen het 
regionaal operationeel team (de 
deelnemers aan de plenaire sessie) 
binnen vijfenveertig minuten na 
afkondiging van de opschaling 
volledig aanwezig gestart met de 

eerste werkzaamheden van het 
regionaal operationeel team? 

NEE 
 

De opkomstoefening op 16-6 start om 7:02 
uur met alarmering van het OT. Om 7:44 
uur is de laatste leidinggevende (AC-BZ) 
aanwezig in het OT. Dit is 42 minuten na 
alarmering.  
 

De opkomstoefening op 10-10 start om 
19:17 uur met de alarmering van het OT. 
Om 20:05 uur is de laatste leidinggevende 
binnen het OT aanwezig (de OL is onderweg 
gestopt om hulp te verlenen bij een 
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verkeersongeval). Dit is 48 minuten na start 
van de alarmering. 

Is de leidinggevende van de sectie 
Informatiemanagement binnen 
dertig minuten begonnen met het 
verzamelen van informatie t.b.v. 
het regionaal operationeel team? 

JA Bij de opkomstoefening op 16-6 is de 
leidinggevende van de sectie-IM om 7:19 
uur aanwezig. Dit is 17 minuten na 
alarmering 
 
Bij de opkomstoefening op 10-10 is de 
leidinggevende van de sectie-IM om 19:30 
uur aanwezig. Dit is 13 minuten na 
alarmering. 

 

Artikel (wet) 

Artikel 2.3.1 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering 
van hun taken: 
c. De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen dertig minuten; 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is de voorlichtingsfunctionaris 
binnen dertig minuten begonnen 
met de uitvoering van taken? 

NEE Bij de opkomstoefening op 16-6 is de 
voorlichtingsfunctionaris OT om 7:34 uur 
aanwezig. Dit is 32 minuten na alarmering. 
 
Bij de opkomstoefening op 10-10 is de 
voorlichtingsfunctionaris OT om 19:30 uur 
aanwezig. Dit is 13 minuten na alarmering.  

 

Artikel (wet) 

Artikel 2.3.1 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering 
van hun taken: 
d. De sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team binnen veertig 
minuten; 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is de sectie informatiemanagement 
met minimaal één medewerker 
binnen 40 minuten begonnen met 
het verzamelen van informatie 
t.b.v. het regionaal operationeel 

team? 

JA Bij de opkomstoefening op 16-6 is de eerste 
medewerker van de sectie-IM om 7:42 uur 
aanwezig. Dit is 40 minuten na alarmering.  
 
Bij de opkomstoefening op 10-10 is de 

eerste medewerker van de sectie-IM om 
19:47 uur aanwezig. Dit is 30 minuten na 
alarmering.  

 

Artikel (wet) 

Artikel 2.3.1 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering 

van hun taken: 
e. De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Zijn de overige secties met 
minimaal één medewerker binnen 
60 minuten na afkondiging van 
opschaling begonnen met de 
uitvoering van hun taken? 

JA Bij de opkomstoefening op 16-6 zijn de 
overige secties om 7:58 uur aanwezig. Dit is 
56 minuten na alarmering.  
 
Bij de opkomstoefening om 10-10 zijn de 
overige secties om 20:09 uur aanwezig. Dit 
is 52 minuten na alarmering.  
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7.3 Beleidsteam (BT) 

Omdat niet is opgeschaald naar GRIP 3 (of hoger) is het BT niet actief geworden tijdens de 

systeemoefening en het incident op Schiphol. Om deze reden wordt vanuit het 

toetsingskader aan de hand van de opkomstoefening ook gekeken naar de onderdelen 

opschaling en organisatie.  

7.3.1 Opkomstoefening 16-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het BT.  

 

Opkomsttijden BT   

Alarmering BT 7:06:00 

Tijdstip BT Operationeel 7:49:00 

Opkomsttijden wettelijk 60 minuten  

Opkomsttijden planvorming 60 minuten  

Team compleet? Ja 

Toelichting BT was compleet 

Percentage team binnen de normeringstijd aanwezig 100% 

 

Opkomstgegevens BT (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen BT. Deze tabel is 

opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking 

Burgemeester betrokken gemeente 7:32 0:26   

Hoofdofficier van Justitie 8:17 1:11 Functionaris hoeft 
conform regionale 
afspraken niet fysiek 
op te komen. 

Gemeentesecretaris BT 7:49 0:43   

Commandant van dienst Brandweer 8:40 1:34 Door technisch 
probleem was de 
alarmering pas om 
7:51 uur. De 
functionaris was wel 
binnen de regionaal 
gestelde opkomstnorm 
van 60 minuten 
aanwezig.   

District/ eenheidsleiding Politie/ 
KMAR 

7:35 0:29   

Directeur Publieke Gezondheid 7:35 0:29   

Informatiemanager BT 7:25 0:19   

Verslaglegger BT 7:25 0:19   

Adviseur Openbare orde en 
Veiligheid 

7:23 0:17   

Communicatie adviseur BT  7:45 0:39 In eerste instantie 
conform planvorming 
opgekomen in RAC om 
informatie te halen. 
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7.3.2 Opkomstoefening 10-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het BT.  

 

Opkomsttijden BT   

Alarmering BT 19:19 

Tijdstip BT Operationeel 19:59 

Opkomsttijden wettelijk 60 minuten  

Opkomsttijden planvorming 60 minuten  

Team compleet? Ja 

Toelichting BT was compleet 

Percentage team binnen de normeringstijd aanwezig 100% 

 

Opkomstgegevens BT (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen BT. Deze tabel is 

opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na 
alarmering 

Opmerking 

Burgemeester betrokken 
gemeente 

19:37 0:18:00 Loco burgemeester 

Hoofdofficier van Justitie     Direct na alarmering aangegeven te 
kunnen komen.  Conform afspraken 
niet fysiek opgekomen. 

Gemeentesecretaris BT 19:59 0:40:00   

Commandant van dienst 
Brandweer 

19:46 0:27:00   

Districts-/ eenheidsleiding 
Politie/ KMAR 

19:39 0:20:00   

Directeur Publieke Gezondheid 19:45 0:26:00   

Informatiemanager BT 19:28 0:09:00   

Verslaglegger BT 19:31 0:12:00   

Adviseur Openbare orde en 
Veiligheid 

19:36 0:17:00   

Communicatie adviseur BT 19:41 0:22:00   

 

7.3.3 Vragen toetsingskader BT onderdeel opschaling 

Artikel 

Artikel 2.3.1 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering 
van hun taken: 
c. een gemeentelijk beleidsteam binnen 60 minuten vanaf het moment dat de burgemeester 
het beleidsteam bijeen heeft geroepen 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is het gemeentelijk beleidsteam 
binnen 60 minuten na afkondiging 
van opschaling gestart met de 
eerste werkzaamheden? 

JA 
 

De opkomstoefening op 16-6 start om 7:06 

uur met de alarmering van het BT. Om 7:49 

uur is het BT compleet. Alleen de HOvJ (geen 

kernbezetting) ontbreekt dan nog. Dit is 43 

minuten na alarmering.  

 

De opkomstoefening op 10-10 start om 19:19 

uur met de alarmering van het BT. Om 19:59 

uur is het BT compleet. Alleen de HOvJ (geen 

kernbezetting) ontbreekt dan nog. Dit is 40 
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minuten na alarmering.  

 

7.3.4 Vragen toetsingskader BT  onderdeel organisatie 

Artikel 

Artikel 2.1.5 
1. Een gemeentelijk beleidsteam bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de 
politie en de bevolkingszorg. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het gemeentelijk 
beleidsteam uit de functionarissen 
zoals omschreven in artikel 2.1.5 
lid 1? 

JA Het Gemeentelijk beleidsteam bestaat 
gedurende beide opkomstoefeningen uit de 
functionarissen die in artikel 2.1.5. worden 
omschreven.  

Heeft aan het BT een liaison 
Vitaal - BT deelgenomen? 

N.V.T. Omdat het een tweetal opkomstoefeningen 
betreft waarbij geen scenario is gebruikt is, is 
ook geen liaison Vitaal uitgenodigd voor 
deelname in het BT.  

 

Artikel 

2. Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt een opgekomen 
beleidsteam voorgezeten door 
een burgemeester of diens 
plaatsvervanger? 

JA In beide opkomstoefeningen is de 
burgemeester (of zijn plaatsvervanger) 
gealarmeerd als voorzitter van het BT.   

Geven de opgekomen leden van 
een beleidsteam vanuit hun eigen 
vakkennis ondersteuning aan de 
voorzitter (burgemeester) bij het 
nemen van beleidsbeslissingen en 
besluiten 

N.V.T. Omdat het een tweetal opkomstoefeningen 
betreft waarbij geen scenario is gebruikt is 
kan deze vraag niet worden beantwoord. Dit 
is niet van toepassing.  

 

Wet Veiligheidsregio’s 

Artikel 39 
Lid. 2. De voorzitter van de veiligheidsregio roept een regionaal beleidsteam bijeen, dat 
bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de 
ramp of crisis, alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken 
waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het regionaal 

beleidsteam uit de 

burgemeesters van de 

gemeenten die betrokken zijn of 

dreigen te worden bij de ramp 

of crisis? 

N.V.T. Gedurende de opkomstoefeningen is maar 
één burgemeester gealarmeerd per oefening 

Bestaat het regionaal 

beleidsteam uit de hoofdofficier 

van Justitie die betrokken is of 

dreigt te worden bij de ramp of 

crisis?  

JA Bij beide oefening is deze gealarmeerd. Bij de 
laatste oefening is in overleg besloten de 
HOvJ niet aan te laten rijden. 

Wordt de voorzitter van elk 

betrokken waterschap 

uitgenodigd deel uit te maken 

van het beleidsteam?  

N.V.T. Dit was niet van toepassing 
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Heeft aan het regionaal 

beleidsteam een liaison Vitaal – 

BT deelgenomen 

N.V.T. Dit was niet van toepassing 
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7.4 Backoffice Bevolkingszorg (Bo-BZ) 

Omdat niet is opgeschaald naar GRIP 3 (of hoger) en omdat dit gezien het scenario in 

beide incidenten niet nodig was, is het Bo-BZ niet actief geworden tijdens de 

systeemoefening en het incident op Schiphol. Om deze reden wordt vanuit het 

toetsingskader aan de hand van de opkomstoefening ook gekeken naar de onderdelen 

opschaling en organisatie. 

7.4.1 Opkomstoefening 16-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het BO-BZ.  

 

Opkomsttijden Back Office BZ   

Alarmering BO 7:07:48 

Tijdstip BO Operationeel 8:16:00 

Opkomsttijden wettelijk 30 minuten (voorlichting) en 90 minuten overige 

Opkomsttijden planvorming 60 minuten 

Team compleet? Nee 

Toelichting -  

Percentage team binnen de 
normeringstijd aanwezig 

83,33% (10 van de 12 personen waren binnen de 
normeringstijd aanwezig) 

 

Opkomstgegevens BO-BZ (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen BO-BZ. Deze tabel 

is opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na 
alarmering 

Opmerking 

Coördinator Ondersteuning 
Bevolkingszorg 

8:16 1:08 Voldoet aan wettelijke 
opkomstnorm, maar niet 
aan regionale 
opkomstnorm 

Hoofd Informatie Bevolkingszorg 7:44 0:36   

Medewerker actiecentrum publieke zorg 7:50 0:42   

Hoofd actieteam Informeren Verwanten 7:50 0:42   

Medewerker actiecentrum Informeren 
Verwanten 

7:50 0:42   

Hoofd expertteam Omgevingszorg 8:07 0:59   

Hoofd expertteam Nafase 7:53 0:45   

Hoofd Lokaal Steunpunt Communicatie 7:50 0:42 Voldoet aan regionale 
opkomstnorm, maar niet 
aan wettelijke 
opkomstnorm 

Medewerker Lokaal Steunpunt 
Communicatie 

7:45 0:37   

Hoofd Facilitaire Zaken 7:05   Aanwezig voor start 
alarmering 

Medewerker Facilitaire Zaken 7:07   Aanwezig voor start 
alarmering 
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Opkomstgegevens BO-BZ (regionale/ lokale aanvulling) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen die conform 

regionale afspraken ter ondersteuning aansluiten bij het BO-BZ. 

   

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking 

Medewerker actiecentrum publieke zorg 8:18 1:10   

Medewerker actiecentrum publieke zorg 8:25 1:17 File 

Medewerker Lokaal Steunpunt Communicatie 8:15 1:07   

Hoofd ICT ondersteuning     Niet aanwezig 

Medewerker ICT ondersteuning     Niet aanwezig 

Hoofd callcenter     Niet aanwezig 

Medewerker callcenter     Niet aanwezig 

Coördinator bewaking     Niet aanwezig 

Medewerker bewaking     Niet aanwezig 

Sleutelhouder     Niet aanwezig 

 

7.4.2 Opkomstoefening 10-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het BO-BZ.  

 

Opkomsttijden Back Office BZ   

Alarmering BO 19:21 

Tijdstip BO Operationeel Team niet operationeel compleet 

Opkomsttijden wettelijk 30 minuten (voorlichting) en 90 minuten overige 

Opkomsttijden planvorming 60 minuten 

Team compleet? Nee 

Toelichting De volgende functionarissen ontbreken:, medewerker Informeren 
Verwanten, Hoofd Lokaal Steunpunt Communicatie, medewerkers 
Lokaal Steunpunt Communicatie, medewerker Facilitaire Zaken. 

Percentage team binnen de 
normeringstijd aanwezig 

50% (6 van de 12 personen waren binnen de normeringstijd 
aanwezig) 

Opmerking T.a.v. van de alarmering van het  BO-BZ wordt de constatering 
gemaakt dat de planvorming en de alarmering niet overeen 
komen. Zo worden er geen medewerker expertteam nafase en 
medewerker expertteam omgevingszorg gealarmeerd, terwijl 
deze wel in de regionale planvorming staan benoemd.    

 

Opkomstgegevens BO-BZ (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen BO-BZ. Deze tabel 

is opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na 
alarmering 

Opmerking 

Coördinator Ondersteuning 
Bevolkingszorg 

20:05 0:44:00 Al om 19:50 aanwezig maar 
kon het gebouw niet in 

Hoofd Informatie Bevolkingszorg 19:52 0:31:00   

Medewerker actiecentrum Publieke 
zorg 

    Niet aanwezig 

Hoofd actieteam Informeren 
Verwanten 

20:15 0:54:00   

Medewerker actiecentrum 
Informeren Verwanten 

    Niet aanwezig 

Hoofd expertteam Omgevingszorg 19:52 0:31:00   

Hoofd expertteam Nafase/ 
casemanager 

20:15 0:54:00 Niet aanwezig 

Hoofd Lokaal Steunpunt     Niet aanwezig 
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Communicatie 

Medewerker Lokaal Steunpunt 
Communicatie 

    Niet aanwezig 

Hoofd Facilitaire Zaken 19:52 0:31:00   

Medewerker Facilitaire Zaken     Niet aanwezig 

 

 

Opkomstgegevens BO-BZ (regionale/ lokale aanvulling) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen die conform 

regionale afspraken ter ondersteuning aansluiten bij het BO-BZ.   

 

Functionaris Opkomsttijd Tijd na alarmering Opmerking 

Medewerker Lokaal Steunpunt Communicatie     Niet aanwezig 

Hoofd ICT ondersteuning     Niet aanwezig 

Medewerker ICT ondersteuning     Niet aanwezig 

Sleutelhouder     Niet aanwezig 

Medewerker Publieke zorg     Niet aanwezig 

Medewerker Publieke zorg     Niet aanwezig 

7.4.3 Vragen toetsingskader Bo-BZ onderdeel opschaling 

Artikel  

Artikel 2.3.1 
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering 

van hun taken: 
f. een Backoffice Bevolkingszorg binnen 90 minuten met uitzondering van de functionaris die 
met de coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen 30 minuten begint. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is de Backoffice 
Bevolkingszorg binnen 90 
minuten na afkondiging van 
opschaling begonnen met de 
uitvoering van hun taak? 

JA De opkomstoefening op 16-6 start om 7:07 uur 

met de alarmering van de Bo-BZ. Om  8:16 uur is 

de BO-BZ compleet. Dit is 69 minuten na alarmering.  

 

De opkomstoefening op 10-10 start om 19:21 uur 

met de alarmering van de Bo-Bz. De BO-BZ is 

gedurende de opkomstoefening niet compleet. Om 

20:15 uur arriveert de laatste persoon. Dit is 54 

minuten na alarmering. 

 

Is de functionaris die belast 

is met de coördinatie van de 
voorlichting binnen 30 
minuten na afkondiging van 
opschaling met de 
taakuitvoering begonnen? 

NEE Gedurende de opkomstoefening op 16-6 is de 

persoon die belast is met de coördinatie van 
voorlichting (hoofd lokaal steunpunt 
communicatie) om 7:50 uur aanwezig. Dit is 42 
minuten na alarmering. In de tweede 
opkomstoefening is deze persoon niet opgekomen.  

7.4.4 Vragen toetsingskader Bo-BZ  onderdeel organisatie 

Artikel 

Artikel 2.1.3 
1. Een Backoffice Bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en 
wethouders aangewezen functionarissen, waarvan één functionaris is belast met de leiding van 
het team, één functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de 
coördinatie van de voorlichting. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat de Backoffice 
Bevolkingszorg uit de 
functionarissen zoals is 

NEE De BO-BZ bestaat tijdens de eerste 
opkomstoefening uit de functionarissen die 
benoemd staan in artikel 2.1.3 van het 
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opgenomen in artikel 2.1.3, 
lid 1 

toetsingskader. Gedurende de tweede 
opkomstoefening is dit niet het geval. Hier 
ontbreekt het Hoofd Lokaal steunpunt.  

 

Artikel 

Artikel 2.1.3 
2. Een Backoffice Bevolkingszorg heeft de volgende taken: 
a. het geven van voorlichting aan de bevolking; 
b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking; 
c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking; 
d. het registreren van de slachtoffers; 
e. het registreren van schadegevallen; 
f. het adviseren van het regionaal operationeel team. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Neemt de Backoffice 
Bevolkingszorg de taken 
op zich zoals omschreven 
in lid 2 van het artikel? 

N.V.T. Deze vragen zijn t.a.v. de opkomstoefeningen, de 
systeemoefening en het incident op Schiphol niet te 
beantwoorden. Wel blijkt uit de planvorming  het 
volgende: 

 De OvD-BZ is verantwoordelijk voor het 
opstarten van het opvang-proces. Hij 
stuurt het hoofd Publieke zorg aan die 
fysiek naar een opvanglocatie gaat. De 
backoffice ondersteunt de OvD-Bz en het 
Hoofd Publieke zorg.  

 Het Regionaal Actiecentrum Communicatie  
wordt vanuit de meldkamer bij GRIP 2 
opgestart als zelfsturend team. In de 
Backoffice BZ neemt is een lokaal 
steunpunt communicatie 
vertegenwoordigd. Dit wordt niet vanuit de 

Backoffice BZ opgestart.  
 CRIB bestaat niet meer. Het proces 

‘verwanteninformatie’ heeft zitting in de 
Backoffice BZ en wordt ook vanuit hier 
opgestart indien nodig. Dit was gezien 
beide incidenten niet nodig.  

 
 

Worden afhankelijk van 
het scenario de benodigde 
deelprocessen gestart 
zoals: Voorlichting 

Opvang en Verzorging 

CRIB 

Is er bij de taakuitvoering 
van de Backoffice 

Bevolkingszorg sprake van 
advisering van het 
regionaal operationeel 
team: Is er contact tussen 
de Backoffice 
Bevolkingszorg en het 
regionaal operationeel 
team? 

N.V.T. Deze vragen zijn t.a.v. de opkomstoefeningen, de 
systeemoefeningen en het incident op Schiphol niet 

te beantwoorden.  

Worden er vanuit de 

Backoffice Bevolkingszorg 
adviezen richting het 
regionaal operationeel 
team gecommuniceerd die 
tijdens de vergadering van 
de Backoffice 
Bevolkingszorg naar voren 
zijn gebracht? 
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7.5 Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) 

7.5.1 Opkomstoefening 16-10 

 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het RAC.  

 

Opkomsttijden RAC   

Alarmering RAC 7:06:48 

Tijdstip RAC Operationeel 8:00:00 

Opkomsttijden wettelijk 30 minuten (hoofd en eerste twee medewerkers) 60 
minuten team 

Opkomsttijden planvorming 45 minuten (hoofd) overig 60 minuten 

Team compleet Ja 

Toelichting Iedereen was aanwezig 

Percentage team binnen de normeringstijd 
aanwezig 

100% 

 

Opkomstgegevens RAC (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen RAC. Deze tabel is 

opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  

 

Functionaris Opkoms
ttijd 

Tijd na 
alarmering 

Opmerking 

Hoofd RAC 7:40 0:33   

Omgevingsanalist 8:00 0:53 Thuis binnen 15 
minuten gestart 

Publieksvoorlichter (coördinator Pers en Publiek) 7:40 0:33   

Ondersteuning (verslaglegging, logger)/ 
medewerker AC communicatie  

7:45 0:38   

Ondersteuning (verslaglegging, logger)/ 
medewerker AC communicatie  

7:56 0:49   

7.5.2 Opkomstoefening 10-10 

Algemene opkomstgegevens 

Onderstaande tabel bevat de algemene opkomstgegevens van het RAC.  

 

Opkomsttijden RAC   

Alarmering RAC 19:23 

Tijdstip RAC Operationeel 20:04 

Opkomsttijden wettelijk 30 minuten (hoofd en eerste twee medewerkers) 60 
minuten team 

Opkomsttijden planvorming 45 minuten (hoofd) overig 60 minuten 

Team compleet Ja 

Toelichting Iedereen was aanwezig 

Percentage team binnen de normeringstijd 
aanwezig 

100% 

 

Opkomstgegevens RAC (planvorming en basisvereisten) 

Onderstaande tabel bevat de opkomstgegevens van de functionarissen RAC. Deze tabel is 

opgesteld conform de het Crisisplan VRK wat gebaseerd is op de basisvereisten 

crisismanagement.  
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Functionaris Opkom
sttijd 

Tijd na 
alarmering 

Opmerking 

Hoofd RAC 20:01 0:38:00   

Omgevingsanalist  19:38   Werkt vanuit huis, binnen 15 
minuten gestart 

Publieksvoorlichter (coördinator Pers en 
Publiek) 

20:04 0:41:00   

HIN 19:47 0:24:00   

Ondersteuning (verslaglegging, logger)/ 
medewerker AC communicatie  

19:31 0:08:00   

Ondersteuning (verslaglegging, logger)/ 
medewerker AC communicatie 

19:52 0:29:00   

7.5.3 Vragen toetsingskader RAC onderdeel opschaling 

Aanvullende eis 

E1. Het actiecentrum Voorlichting moet binnen dertig minuten in de kern kunnen functioneren. 
Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen daarom één leidinggevende en 
minimaal twee medewerkers op binnen 30 minuten na afkondiging van opschaling volgens de 
criteria van de regio. Binnen 90 minuten dient de door de regio zelf vastgestelde 
minimumbezetting begonnen te zijn met de werkzaamheden. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is binnen dertig minuten tenminste 
één leidinggevende van het team 
Voorlichting begonnen met de 
werkzaamheden? 

NEE2 De opkomstoefening op 16-6 start om 
7:07 uur voor het RAC. Om 7:40 uur is 
het hoofd RAC aanwezig. Dit is 33 
minuten na alarmering.  
 

De opkomstoefening op 10-10 start om 
19:23 uur voor het RAC. Om 20:01 uur is 
het hoofd RAC aanwezig. Dit is 38 
minuten na alarmering.  
 

Zijn binnen dertig minuten minimaal 
twee medewerkers van het team 
Voorlichting begonnen met de 
werkzaamheden? 

NEE3 Bij de opkomstoefening op 16-6 zijn de 
eerste twee medewerkers na 33 minuten 
gestart en/ of aanwezig.  
 

Bij de opkomstoefening op 10-10 zijn de 
eerste twee medewerkers na 24 minuten 
gestart en/ of aanwezig.  

Is het team Voorlichting binnen 
negentig minuten in de door de regio 
zelf vastgestelde minimale 
samenstelling begonnen met de 
werkzaamheden? 

JA Bij de opkomstoefening op 16-6 is het 
RAC om 8:00 uur compleet. Dit is 53 
minuten na alarmering.  
 
Bij de opkomstoefening op 10-10 is het 
RAC om 20:04 uur compleet. Dit is 41 
minuten na alarmering.  

 

  

                                                 
2 Het hoofd RAC is wel binnen de eigen regionale opkomsttijden aanwezig. 
3 De eerste twee medewerkers zijn wel binnen de eigen regionale opkomsttijden aanwezig. 
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8 Resultaten Veiligheidsregio Kennemerland 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de VRK tijdens de systeemoefening, het incident op 

Schiphol en de opkomstoefeningen. De resultaten zijn als score weergegeven per 

onderdeel van het toetsingskader (organisatie, opschaling, alarmering en 

informatiemanagement). Onderstaande tabel geeft aan van welk onderdeel op welke 

gegevens is gebaseerd.  

 

 Systeemoefening Incident Schiphol Opkomstoefeningen 

Organisatie X X X4 

Opschaling   X 

Alarmering X X  

Informatiemanagement X X  

8.1  Grafische weergave scores 

Onderstaande grafiek bevat de scores van de VRK. Onder de grafiek staat de tabel met 

percentages weergegeven.  

 

Onderdeel Score 2016 

Organisatie 96,3% 

Opschaling 71,4% 

Alarmering 100% 

Informatiemanagement 88,5% 

 

  

                                                 
4 De gegevens van de BO-BZ en het BT zijn gebaseerd op de opkomstoefeningen.  
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Rekenmethode 

De scores zijn gebaseerd op de normeringsvragen in het toetsingskader crisisbeheersing. 

Voor iedere ‘ja-score’ wordt een score van ‘1’ toegekend. Voor iedere ‘nee-score’ wordt 

een score van ‘0’ toegekend. Het percentage wordt berekend op basis van de som van de 

‘ja-scores’ gedeeld door het aantal vragen binnen het desbetreffende onderdeel. Bij deze 

berekening worden de vragen waar ‘niet van toepassing’ op gescoord wordt buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Let op, bij de genoemde scores gaat het om de score van de Veiligheidsregio ten aanzien 

van de basisvereisten die door de wetgever zijn opgesteld. Wanneer een 100% score wordt 

behaald voldoet een Veiligheidsregio aan de basiseis voor het betreffende onderdeel. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de 

systeemoefening, het incident op Schiphol en de twee opkomstoefeningen. Eerst staan de 

conclusies benoemd in paragraaf 9.1. Paragraaf 9.2 bevat de aanbevelingen. Zowel de 

conclusies en aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand van het toetsingskader van de 

IVenJ, te weten: Organisatie, Alarmering, Opschaling, Informatiemanagement.  

 

Onderdeel Score 2016 

Organisatie 96,3% 

Opschaling 71,4% 

Alarmering 100% 

Informatiemanagement 88,5% 

9.1 Conclusies t.a.v. toetsingskader 

Organisatie 

Op het onderdeel ‘organisatie’ heeft de VRK een score behaald van 96,3%. De scores bij 

het onderdeel organisatie zijn gebaseerd op de systeemoefening en het incident op 

Schiphol (CoPI, OT en RAC) én op de opkomstoefeningen (Bo-BZ en BT). Het belangrijkste 

aandachtspunt voor de VRK komt voort uit de samenstelling van de verschillende teams. 

Uit de opkomstoefeningen is gebleken dat de backoffice bevolkingszorg niet structureel uit 

de wettelijk vereiste (minimale) samenstelling (één leidinggevende van het team, één 

informatiemanager en één verantwoordelijke voor voorlichting; artikel 21.3 lid 1). Het 

hoofd van het lokaal steunpunt communicatie is niet bij beide opkomstoefeningen 

aanwezig geweest.   

 

Opschaling 

Op het onderdeel ‘opschaling’ heeft de VRK een score behaald van 71,4%. De scores bij 

het onderdeel opschaling zijn gebaseerd op de gehouden opkomstoefeningen. De 

belangrijkste aandachtspunten komen voort uit het niet voldoen aan de wettelijk vereiste 

opkomsttijden van een aantal functionarissen binnen het proces communicatie. 

Onderstaande staan deze weergegeven: 

- De communicatieadviseur OT is niet binnen 30 minuten aanwezig in het OT bij de 

eerste opkomstoefeningen. Deze functionaris is na 32 minuten aanwezig. Dit is 

conform de regionale opkomsttijd (45 minuten) echter niet conform de in het 

toetsingskader omschreven wettelijke opkomsttijd (30 minuten). 

- Het hoofd van het lokaal steunpunt communicatie is gedurende de tweede 

opkomstoefening niet aanwezig en haalt daarmee de eigen regionale opkomsttijd 

(60 minuten) en de in het toetsingskader omschreven wettelijke opkomsttijd (30 

minuten) niet.  

- Het hoofd RAC is bij beide opkomstoefeningen niet binnen 30 minuten aanwezig in 

het RAC. Deze functionaris is tijdens de eerste opkomstoefening na 33 minuten en 

tijdens de tweede opkomstoefening na 38 minuten aanwezig. Dit is conform de 

regionale opkomsttijden (45 minuten) echter niet conform de in het toetsingskader 

omschreven wettelijke opkomsttijd (30 minuten) 

- Het toetsingskader stelt dat het RAC binnen 30 minuten gestart moet zijn met 

minimaal twee medewerkers. Tijdens de eerste opkomstoefening was dit niet het 

geval en waren er na 33 minuten twee personen aanwezig. Dit is nog steeds ruim 

binnen de eigen regionale opkomsttijden (60 minuten voor het team) echter niet 

conform de in het toetsingskader beschreven wettelijke eis.  
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Alarmering 

Op het onderdeel ‘alarmering’ heeft de VRK een score behaald van 100%. Het MICK (en 

daarmee de MPC-er) heeft tijdens de systeemoefening en het incident op Schiphol goed 

gefunctioneerd, conform de in het toetsingskader gestelde eisen.  

 

Informatiemanagement 

Op het onderdeel ‘informatiemanagement’ heeft de VRK een score behaald van 88,5%. De 

scores bij dit onderdeel zijn gebaseerd op de systeemoefening en het incident op Schiphol. 

De belangrijkste aandachtspunten komen voort uit de manier waarop het totaalbeeld 

(situatietabblad) en het eigen beeld van het CoPI en het OT in LCMS zijn ingevuld. 

 

De samenstelling van het totaalbeeld voldeed deels aan de eis die in het toetsingskader 

staat verwoord. Het toetsingskader vereist dat het totaalbeeld (situatietabblad) is 

opgebouwd uit de volgende gegevens: 

 

1. Het incident, waaronder wordt begrepen: 

- de aard van het incident en de betrokken objecten, 

- de actuele situatie met betrekking tot het incident, en 

- de risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden; 

 

2. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen: 

- de bestrijdingsmogelijkheden, 

- de bereikbaarheid voor de hulpverlening, en 

- de risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende 

- veiligheidsmaatregelen; 

 

3. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen: 

- de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en 

de effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden, 

 

4. Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke 

maatregelen en de benodigde hulpverleners en middelen, 

- de risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de 

benodigde hulpverleners en middelen, 

- het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de 

bevolking, 

- de informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden 

getroffen, en 

- overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, 

de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen, 

 

5. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt 

begrepen: 

- de actuele bestrijdingsorganisatie, 

- de voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de 

benodigde hulpverleners en middelen, 

- de feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en 

- de voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de 

uitvoering ervan en de bereikte resultaten.  

 

Het tijdens de systeemoefening en tijdens het incident op Schiphol opgestelde totaalbeeld 

is overzichtelijk en bevat een goede weergave van het incident. Echter doordat niet op alle 

onderdelen die staan benoemd in het toetsingskader (die van toepassing zijn op het 

incident) is ingegaan voldoen deze beelden slechts deels.  
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Het tweede aandachtspunt betreft de opbouw van het eigen beeld van de verschillende 

teams. In de afzonderlijke beelden van de het CoPI en OT is in het eigen beeld geen 

aandacht voor de voor de aanpak van het incident benodigde middelen en mensen. Dit is 

wel een vereiste vanuit het toetsingskader.   

9.2 Aanbevelingen 

Ten aanzien van de verrichtingen van de teams tijdens de opkomstoefeningen, de 

systeemoefening en de opkomstoefeningen kunnen de volgende aanbevelingen worden 

geformuleerd: 

1. Doorspreek met de verschillende gemeenten de samenstelling van de backoffice 

bevolkingszorg. Tijdens de opkomstoefeningen voldoet de backoffice namelijk 

structureel niet aan de eigen regionale en wettelijk vereiste samenstelling. 

Hiernaast zijn er tussen de afzonderlijke gemeenten verschillen in de 

samenstelling. Doordat de aansturing en coördinatie van de backoffice regionaal 

geregeld zijn kan dit mogelijk voor onduidelijkheden zorgen. 

2. Bepaal als VRK of de vereiste opkomsttijden van de communicatiefunctionarissen in 

de verschillende teams moet worden aangepast. Op dit moment wijken de 

regionale opkomsttijden en de wettelijke opkomsttijden van elkaar af waardoor de 

wettelijke opkomsttijden niet gehaald (kunnen) worden. 

3. Zorg dat de informatiemanagers en informatiecoördinatoren binnen de 

multidisciplinaire teams weten aan welke eisen een eigen beeld en een totaalbeeld 

moeten voldoen. 
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Bijlage A  Constateringen t.a.v. 2015 

Naar aanleiding van de systeemoefening in 2015 is een uitgebreid rapport opgesteld 

waarin veel verbeterpunten stonden benoemd. Onderstaande tabellen geven, indien van 

toepassing, aan in hoeverre deze verbeterpunten gedurende de in dit rapport beschreven 

activiteiten terug komen.  

 

Meldkamer  Aanbevelingen 2015 Constatering 2016 

1.   Wees als Calamiteitencoördinator secuur 

in het halen en brengen van informatie, 

neem hiervoor de tijd en benader alle 

disciplines. Houd overzicht en bewaak de 

opkomst.  

De MPC-er heeft conform 

toetsingskader gehandeld en 

zorgde voor structuur en 

overzicht tijdens beide 

incidenten. Complimenten! 

Zeker de keuze om een tweede 

MPC-er op te roepen voor het 

onderdeel 

informatiemanagement werkt 

goed.  

2.   Zorg dat na elke GRIP-ophoging de 

alarmering binnen 2 minuten start. Wijs 

hiervoor eventueel een verantwoordelijke 

aan.  

Alarmering is op de correcte 

manier en binnen de vereiste 

tijd gestart.  

3.   Hanteer consistent de structuur van 

Beeld, oordeel en Besluitvorming (BoB):  

• Zorg vanaf het begin voor een 

duidelijke incidentbeschrijving. Dit 

bevordert de beeldvorming.   

• Deel het beeld dat er is met 

elkaar.  

• Maak gebruik van de viewer in 

Landelijk Crisismanagementsysteem 

(LCMS). Projecteer dit (eventueel) op 

het grote scherm in de MICK. Dit 

draagt bij aan een beter totaalbeeld 

voor de meldkamertafels en een 

veilige inzet van eenheden doordat 

het een overzicht geeft van de locatie, 

omvang, richting van de rook en 

aanrijdroutes.  

• Laat de meldkamertafels inzicht 

hebben in LCMS, zodat ook zij 

overzicht houden.  

De gehanteerde werkwijze van 

de MPC-er tijdens de 

systeemoefening en tijdens het 

incident op Schiphol is 

voorbeeldig. Informatie is 

gedeeld en besproken. De 

METHANE staat centraal. Dit is 

voor de meldkamer goed.  

  

CoPI Aanbevelingen 2015 Constatering 2016 

4.   Zorg dat voor elk teamlid duidelijk is naar 

welke locatie opgekomen moet worden en 

of er bijzonderheden zijn om daar te 

komen (veiligheid en effectieve 

aanrijdroute).  

Vanuit de meldkamer is tijdens 

de systeemoefening en het 

incident op Schiphol veel 

aandacht voor de aanrijdroute 

en uitgangsstellingen.  

5.   Benoem de BoB-structuur tijdens de 

vergaderingen. Hanteer deze structuur 

Het CoPI overlegt 

gestructureerd en de leider 
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strikt en werk thematisch.  CoPI is een ontkleurd leider. 

Dit werkte goed.  

6.   Laat de Geo-plotter een plot maken met 

de belangrijkste gegevens zoals bron- en 

effectgebied, plaats van het ongeval en de 

rookpluim. Projecteer deze plot op het 

tweede scherm (naast het LCMS-scherm).  

Tijdens het incident op 

Schiphol is het aan de start  

even puzzelen hoe geplot moet 

worden (aangezien de CoPI bak 

niet de nodige faciliteiten had). 

Samenwerking tussen de 

verschillende 

informatiemanagers zorgt 

ervoor dat informatie en 

gegevens goed geplot en snel 

aangepast worden. 

Complimenten aan de 

vindingrijkheid van de IM-er en 

Plotter CoPI. 

  

 

OT Aanbevelingen 2015 Constatering 2016 

7.   Zorg dat voor elk teamlid duidelijk is of er 

bijzonderheden zijn om op de 

opkomstlocatie te komen (veilige en 

effectieve aanrijdroute).  

De opkomstlocatie is zowel 

tijdens de systeemoefening als 

het incident op Schiphol helder. 

Hier zijn geen problemen 

geconstateerd.  

8.   Laat alle teamleden zich eerst op een vast 

punt melden, voordat ze naar andere 

ruimten c.q. overleggen gaan.  

Tijdens zowel de 

systeemoefening als het 

incident op Schiphol is er geen 

onduidelijkheid over welke 

teams wel/ niet actief zijn. De 

verschillende teams hebben 

onderling veel contact. 

9.   Zorg ervoor dat een ander teamlid de 

functie van plotter waarneemt zolang de 

plotter er nog niet is.  

Dit is gedurende zowel het 

incident op Schiphol als de 

systeemoefening niet van 

toepassing.  

10.   Besteed bij aanvang, tijdens en bij 

afronding van (volgende) vergaderingen 

aandacht aan correctheid, volledigheid en 

afwikkeling van de actie- en besluitenlijst. 

Dit is essentieel voor de afhandeling van 

het incident, evaluatie en verantwoording.  

In het OT is compleet 

vergaderd tijdens het incident 

op Schiphol. Hierin is aandacht 

voor (eigen) veiligheid en de 

voortgang van acties en 

besluiten.  

11.   • Bevorder de integrale inbreng van 

alle teamleden. Betrek alle teamleden 

actief tijdens alle stappen.  

• Houd een ‘rondje langs de 

disciplines’ waarbij elk teamlid aan het 

woord komt.  

Alle teamleden worden door de 

OL betrokken bij het incident. 

De OL heeft veel aandacht voor 

de mensen in zijn team. 

Complimenten! 

 

BT  Aanbevelingen 2015 Constatering 2016 

12.   Garandeer dat alle leden aanwezig zijn. 

Vervang een ontbrekend teamlid tijdelijk 

Hier is niets over te zeggen 

omdat niet is opgeschaald naar 
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(horizontale vervanging).  GRIP 3 of GRIP 4.  

13.   Blijf op strategisch niveau consistent met 

keuzemogelijkheden en/ of alternatieven 

werken. Bijvoorbeeld over het wel of niet 

blussen van de brand.  

Hier is niets over te zeggen 

omdat niet is opgeschaald naar 

GRIP 3 of GRIP 4.  

14.   Gebruik het team Communicatie voor 

adviezen met betrekking tot de 

communicatieboodschap en de vorm 

waarin deze gegeven kan worden.   

Hier is niets over te zeggen 

omdat niet is opgeschaald naar 

GRIP 3 of GRIP 4.  

15.   Dwing als burgemeester duidelijkheid af 

over de communicatieboodschap. De 

huidige communicatieboodschap is van 

invloed op het statement of de 

persconferentie die daarop volgt.  

Hier is niets over te zeggen 

omdat niet is opgeschaald naar 

GRIP 3 of GRIP 4.  

  

BoBz  Aanbevelingen 2015 Constatering 2016 

16.   Zorg dat de receptie/ beveiliging in de 

publiekshal bekend is met de locaties van 

de voorbereide werk- en vergaderruimtes 

van de Backoffice Bevolkingszorg.  

Hier is niets over te zeggen 

omdat er geen Bo-BZ is 

opgeschaald. 

17.   Zorg voor een standaardpresentielijst met 

daarop ingevuld welke 

sleutelfunctionarissen in de BoBz aanwezig 

horen te zijn. Hierdoor is snel(ler) te zien 

of het team compleet is.  

Hier is niets over te zeggen 

omdat er geen Bo-BZ is 

opgeschaald. 

18.   Maak gebruik van een standaardagenda. 

Houd je aan een eenduidige 

vergaderstructuur met daarin 

werkafspraken, vergadertijd, waarom de 

Backoffice Bevolkingszorg is opgestart, et 

cetera.  

Hier is niets over te zeggen 

omdat er geen Bo-BZ is 

opgeschaald. 

19.   Koppel als medewerker het resultaat van 

een ontvangen opdracht of advies terug 

naar de Backoffice Bevolkingszorg.  

Hier is niets over te zeggen 

omdat er geen Bo-BZ is 

opgeschaald. 

  

RAC Aanbevelingen 2015 Constatering 2016 

20.   Stel doelen op als team. Door gebruik te 

maken van doelen gaat iedereen dezelfde 

kant op en kan men elkaar gemakkelijker 

ondersteunen. Dit voorkomt dat de 

teamleden bezig zijn met eigen doelen 

welke niet of minder bijdragen aan het 

team-doel.  

Het RAC overlegt tijdens het 

incident op Schiphol 

gestructureerd en efficiënt. 

Hierdoor weet iedereen wat het 

doel was en wat er gedaan 

moet worden. Complimenten.  

21.   Elk teamlid moet zijn of haar opkomsttijd 

kennen en ervoor zorgen binnen deze 

opkomsttijd ter plaatse te kunnen zijn.  

Dit is nog steeds een 

aandachtspunt.  

22.   Wijs iemand aan die verantwoordelijk is 

voor het controleren van de voortgang.   

Koppel in de overleggen de voortgang van 

uitgezette acties terug.   

Kom aan het begin van een 

Het Hoofd RAC controleert de 

voortgang van de uitgezette 

acties.  
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vervolgvergadering bijvoorbeeld terug op 

de besluitenlijst van de vorige 

vergadering.  

23.   Maak gebruik van de agenda zoals deze in 

de RAC-ruimte hangt. Werk (nog) meer 

volgens de BoB-structuur. Dit zorgt voor 

een herkenbare structuur voor alle 

teamleden.   

Het RAC overlegt 

gestructureerd conform de 

BOB-structuur.  

   

Alle teams  Aanbevelingen 2015 Constatering 2016 

24.   Formuleer de gezamenlijke doelen en de 

strategische en/ of operationele 

uitgangspunten.  

Geen problemen geconstateerd 

m.b.t. dit punt.  

25.   Bewaak dat het gezamenlijke beeld 

beschikbaar gesteld wordt aan andere 

partijen buiten de onderdelen van de 

hoofdstructuur rampenbestrijding en 

crisisbeheersing5.   

Tijdens zowel het incident op 

Schiphol als de 

systeemoefening hebben de 

teams veel aandacht voor 

partijen buiten de 

hoofdstructuur.  

26.   Werk tegelijkertijd met woorden en 

beelden. Visualiseer! Denk aan de 

zogenaamde woorddenker en de 

beelddenker.  

De IM-ers maken tijdens zowel 

het incident op Schiphol als de 

systeemoefening gebruik van 

de plot om informatie te 

visualiseren. Hiernaast is in het 

CoPI ook gewerkt met 

whiteboards.  

27.   Blijf werken met een duidelijk onderscheid 

welke onderwerpen/ thema’s voor welk 

team zijn.  

Geen problemen geconstateerd 

m.b.t. dit punt.  

28.   Haal de buitenwereld binnen: Werk met 

het zogenaamde koude beeld: Wat weten 

de hulpverleners? En ook met het warme 

beeld: Wat zegt de buitenwereld: 

betrokkenen, media, sociale media?  

Geen problemen geconstateerd 

m.b.t. dit punt. Met name het 

RAC zorgt op dit punt voor veel 

input in de multidisciplinaire 

overleggen.  

29.   Blijf werken met thema’s en prioritering. 

Bijvoorbeeld tankputbrand, slachtoffers, 

opvang slachtoffers, wegvallen kerosine 

op  Schiphol, opvang passagiers uit de 

bussen, aandacht voor de aanwezigen in 

de terminals en gestrande reizigers.  

Geen problemen geconstateerd 

m.b.t. dit punt. 

30.   Besteed aandacht aan de voortgang- en 

afwijkingsrapportage:  

 Koppel het resultaat van een 

ontvangen opdracht of advies terug. 

Ook als dit afwijkt van de 

oorspronkelijke opdracht. Bij rampen 

en crisis geldt: ‘Geen nieuws is slecht 

nieuws’  

Geen problemen geconstateerd 

m.b.t. dit punt. 

  
  

                                                 

5 Bijvoorbeeld waterschap, Rijkswaterstaat, de verkeersleiding Schiphol en ProRail.  
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AC  Actiecentrum  

AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

BT  Beleidsteam  

BO-BZ Backoffice Bevolkingszorg 

CACO  Calamiteitencoördinator  

CoPI  Commando Plaats Incident  

CVO Commissie van Overleg (Schiphol) 

GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

GHOR  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

in de Regio  

Grootschalig alarmeren  Het moment dat GRIP opschaling wordt 

afgekondigd.  

MICK  Meldkamer  

MPC Multidisciplinair Proces Coördinator (CACO) 

MPL Meetplan leider 

GMS  Geïntegreerd Meldkamer Systeem  

GRIP  Gecoördineerde Regionale 

Incidentenbestrijdingsprocedure  

IM / ICO  Informatiemanager/ Informatie 

coördinator  

IVenJ  Inspectie Veiligheid en Justitie  

LC Leider CoPI 

LCMS  Landelijk Crisis Management Systeem  

LOCC  Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum  

OL  Operationeel Leider  

PSHOR  Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen 

en Rampen  

OT  Operationeel Team  

RWS  Rijkswaterstaat  

RAC  Regionaal Actiecentrum Communicatie  

SIS  Slachtoffer Informatie Systematiek  

VR  Veiligheidsregio  

 

 


