
To: P10) (102e)] |]BD/DGPenV/PVC/MCAI (10)(2e) |@minjenv.nl]
From: (T1022) BD/DFEZ/CBU/Cluster B

Sent: Mon 4/8/2019 2:04:26 PM

Subject: FW: Informatie over Amber Alert DOT 26-09-2018

Received: Mon 4/8/2019 2:04:27 PM

Van: (odd (1020) | BD/DGPOL/PBT/PT
Verzonden: maandag 24 september 2018 17:21

Aan:

Onderwerp: FW: Informatie over Amber Alert DOT 26-09-2018

Urgentie: Hoog
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(10){ (10)(2e) |} BD/DGPOL/PBT/R&S; (10)(2e) BD/DGPOL/PBT/PT

 

Van: (10)(2e) i (10)(2e) @politie.n!] 

 

Verzonden: maandag 24 september 2018 17:18

Aan: (10)(2e) BD/DGPOL/PBT/PT
cc (10)(2e) |
Onderwerp: Informatie over Amber Alert DOT 26-09-2018

Urgentie: Hoog

 

 

Hoi] (10)(2e)

Hierbij in overleg eae
informatie die ik van hem ontvangen heb over Amber Alert.

["or2e]vond het geen probleem om deze te delen.

Met hartelijke groet,

 

 

 

(10)(2e)

Van: (10)(2e) |
Verzonden: maandag 24 september 2018 09:54

Aan (10)(2e)

Onderwerp: : Agenda -2018 
Urgentie: Hoog

Stand van zaken Amber Alert:

Huidige stand van zaken luidt:

 

VDe rechtbank Roermond heeft 23 november 2018 aangewezen als datum voor het behandelen van de bodemprocedure die

Netpresenter tegen de politie heeft aangespannen. Kern van de zaak draait om de vraag ofdeOvereenkomst tussen

Netpresenter en politie een subsidie of een commercieel contract is. Voorbereiding wordt gedaan door de Landsadvocaat.

Staf KL stemt af met DJZ van J&V.

V Op 16 oktober 2018 brengt een team van deskundigen een werkbezoek aan Netpresenter om een gedetailleerd beeld te

krijgen wat de “boedel” precies inhoudt. De Overeenkomst uit 2011 biedt onvoldoende inzicht en houvast wat Netpresenter
waard is, hoeveel mensen er daadwerkelijk werken, wat ze precies doen, hoe de ICT eruit ziet, wat de database en

community inhouden, etc. Het is voor het eerst dat een dergelijke exercitie plaatsvindt. Op basis van het werkbezoek wordt

besloten wat de verdere procedure wordt.

V Netpresenter heeft schriftelijk laten weten dat de politic op basis van de Overeenkomst geen aanspraak kan maken op de

community. Dit betekent dat het conflict op de spits wordt gedreven door Netpresenter. Juristen buigen zich over de
 

volgende stap.

\¥Op 11 november 2018 bestaat Amber Alert 10 jaar {19)(2e)  brganiseert een feest op de SS Rotterdam. De volledige
 

politietop zal afwezig zijn vanwege de wettelijke en zwaar gejuridiseerde aanbestedingsprocedure en het relatief opvallend
en luxe feest door een van de potentiele aanbestedingspartijen.

Advies: bullits 1, 2 en 3 meedelen aan DGPol. Ten aanzien van de 4° bullit vragen of vanuit J&V personen naar het 10-jarig
jublileumfeest gaan.

Met vriendeliike qroet.
 

(10)(2e)   
Politie | Staf Korpsleiding | Directie Operatien | Afdeling Beleidsontwikkeling
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

(10)(2e)
)

 

   
Disclaimer  

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De infonnatie m dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-
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mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: (10){(10)2e)]|BD/DGPenV/PVC/MCAI(10)(2e) |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DFEZ/CBU/Cluster B

Sent: Mon 4/8/2019 2:12:24 PM

Subject: FW: Gesprek fowelen NP over Amber Alert en Burgernet

Received: Mon 4/8/2019 2:12:25 PM

 

Van: (10)(2e) BD/DGPOL/PBT/PT
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 12:52

Aan:| (19)(2e) + BD/DGPOL/PBT/R&S
CC: [ctoyzey|. | (10)(2e) | BD/DGPOL/PBT/R&S; (10)(2e) |- BD/DGPOL/PBT/PT
Onderwerp: Gesprek/o2epn NP over Amber Alert en Burgernet

Urgentie: Hoog

(10)(2e) |-

graag naar|ioe.|voor zijn gesprek vanmiddag s.v.p.

(10)(2e)

  

 

  

 

 

 

   
 

 

   

Gesprek| °°) en (10)(2e) vanmiddag ( in aanwezigheid van de wederzijdse
voorlichters van Np en JenV, (10)(2e) |gaat ook mee)

(op initiatief van (10)(2e) die overigens ook meldt dat Nieuwsuur een item gaat wijden

op TV)
Voor (10\(2e) |van belang:

1. Tijdige Aanbesteding Amber Alert wordt niet gehaald ondanks dat voorbereiding eind 2017 is gestart! Dit

betekent het onrechtmatige contract met Netpresenter (10)(2e) moet worden verlengd! En dat betekent

ook melden aan de TK.

2.Programmabureau Burgernet bij NP onderbrengen voor 1-1-2019 met Stuurgroep als verantwoordelijke

opdrachtgever. Stuurgroep stelt z.s.m. plan van aanpak en planning op ter accordering door de RvT.

Daarmee is een aanbesteding van de baan zoals wordt gesuggereerd.
 

Amber Alert:

- hoe ziet de planning er uit?

- in welke fase bevindt zich de aanbesteding precies?
- wordt eind juni wel /niet gehaald?
- zo niet wat is plan B (contract verlenging Netpresenter? En hoe verkoop je dat

,
wetende dat het huidige al onrechtmatig is) en

hoe ziet dit er uit.?

- Nog nieuws over bodemprocedure?

De politie heeft medio 2017 aangegeven de functionaliteit rond urgente kindvermissingen te zullen aanbesteden. De bestaande

Overeenkomst met Netpresenter BV, dat de technische ondersteuning van Amber Alert verzorgt, is onrechtmatig.

Momenteel stelt de politie een Businesscase op waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt over de inrichting van het proces

rond (kind)vermissingen en de wijze waarop de technische ondersteuning het beste kan worden ingericht. Dat is een complex

proces, waarbij ook juridische aspecten een rol spelen.

Netpresenter BV heeft over enkele juridische aspecten een rechtzaak tegen de politic aangespannen die in een

bodemprocedure bij de rechtbank Limburg zal worden behandeld. De politie heeft zijn verweerschift eind maart 2018 ingediend.
De discussie met Netpresenter BV over de juridische aspecten heeft het opstellen van de Businesscase en daarmee de

aanbesteding vertraagd.
De Businesscase vormt de basis voor de wijze waarop een aanbesteding van een Voorziening Alert Kindvermissing (Amber

Alert) wordt vormgegeven. De aanbesteding bevindt zich dus in de voorbereidende fase, maar zal in 2018 worden afgerond. 

De Overeenkomst met Netpresenter BV eindigt op 23 juli 2018. Omdat het essentieel is dat de politie kan beschikken over een

systeem voor urgente kindvermissingen, zal de Overeenkomst met Netpresenter BV waarschijnlijk met een jaar verlengd
worden. Als dat gebeurt zal ook de onrechtmatigheid met een jaar verlengd worden.
 

BURGERNET
- wat is de governance?

o Burgernet is een samenwerkingsprogramma tussen politie, gemeenten en ministerie van J&V (financiering).
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Vv Opdrachtgever voor Burgernet is de minister van J&V (d.m.v. de jaarlijkse opdrachtbrief).

 Opdrachtnemer is de Raad van Toezicht Burgernet.
V Verantwoordelijk voor de sturing op het programma Burgernet is de Stuurgroep Burgernet. Deze heeft een adviesrol

naar de RvT.

V Het programmabureau Burgernet voert het programma Burgernet uit onder regie van de Stuurgroep.
V J&V financiert programma Burgernet via een bijzondere bijdrage aan de Politie.

VY Burgernet is geen stichting of rechtspersoon.
Y De politie voert als eigenaar van het Burgernetsysteem beperkte beheersverantwoordelijkheden uit (bijvoorbeeld

afsluiten van contracten én betalen van facturen). Directeur Operatien is daarvoor budgethouder.
V Het systeem Burgernet wordt gehoused in het rekencentrum van de politie, dat wil zeggend dat gebruik gemaakt wordt

van de ruimte en het netwerk van de politie.
V Het systeembeheer wordt uitgevoerd door een commerciele partij: CGI.

- welke contracten zijn er en tussen wie zijn deze afgesloten en de looptijd?
o Contract ontwikkeling en beheer van Burgernet 2.0, voortkomend uit een Europese aanbesteding: looptijd 3 jaar met

optie tot verlening van telkens maximaal 2 jaar.
o Contract voor de verlenging van onderhoud en beheer van het huidige Burgernetsysteem. Looptijd: Looptijd: 1/2/2017

tot datum inwerkingtreding Burgernet 2.0.

o Contracten voor inleen van personeel (8 personen) voor het programmabureau Burgernet. Looptijd: tot einde 2018.

o Contracten voor de hosting van de websites

o Contract beheer Burgernetapp
- Onderbrenging programmabureau bij NP? (deze vraag is ook al beantwoord in mijn mail van 16/4. Hierbij nogmaals het

antwoord).
Plan borging programmabureau Burgernet binnen de politie:
a. de opdracht (zie opdrachtbrief minister 2018) luidt: “de structurele landelijke borging van de taken van het

programmabureau”. Er staat niet dat dat perse binnen de politie moet zijn! In het verleden heeft de Stuurgroep Burgernet
ook steeds de optie open gehouden voor borging binnen bijvoorbeeld de CCV. De gemeenten hebben in het verleden

bovendien laten weten een voorkeur te hebben voor een “neutraal” programmabureau dan wel een invulling vanuit

politie en gemeenten.
b. De opdracht is gegeven aan en aanvaard door de Raad van Toezicht Burgernet. Burgernet heeft immers een separate

governancestructuur. Het is aan de RvT en Stuurgroep Burgemet een voorstel voor borging te doen, waarbij politie (en

VNG) uiteraard hun medewerking zullen verlenen. Maar politie/directie Operatien kan niet de opdrachtnemer zijn voor

een borgingsvoorstel. Daarmee zouden de RvT en Stuurgroep worden omzeild.

Het lijkt me dan ook dat DGPol binnen de RvT of Stuurgroep Burgernet zou moeten bespreken hoe de borgingsopdracht
wordt opgepakt.
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DGPenV: Amber Alert
 

Programma
Meldkamers, Crisiscommunicatie en Alertering

 

Omschrijving
Korte omschrijving van

actuele problematiek

De politie bereidt een aanbesteding voor t.b.v. de dienstverlening
rondom Amber Alert. Toezegging aan de Tweede Kamer is dat daarbij
tenminste de huidige functionaliteit en kwaliteit van Amber Alert

gehandhaafd blijven.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een businesscase

waarin meerdere opties op haalbaarheid worden onderzocht. Deze

businesscase was al vrijwel afgerond, maar recentelijk is in overleg
met DGPenV de vraag toegevoegd om ook de optie van

gebruikmaking van de cel/-broadcast techniek van NL-Alert (door aan

te sluiten bij de aanbesteding voor een nieuwe broker voor NL Alert)
mee te nemen in de businesscase.

De aanbesteding loopt al geruime tijd vertraging op doordat de

huidige contractpartij, de firma Netpresenter BV, zich daartegen
verzet door middel van juridische procedures. Op dit moment zijn wij
in afwachting van de uitspraak in hoger beroep, deze wordt uiterlijk

begin maart 2020 verwacht.

Het huidige contract met Netpresenter wordt in de tussentijd jaarlijks
met 1 jaar verlengd, momenteel tot 23 juli 2020 en de verwachting is

dat dit, vanwege de vertraging van de aanbesteding in verband met

de lang lopende juridische procedures, nog een keer verlengd dient te

worden tot 23 juli 2021.

 

Krachtenveld

Welke belangen spelen er?

De dienstverlening van Amber Alert is door de politie sinds de start in

2008 contractueel uitbesteed aan Netpresenter BV, dat het systeem
ontwikkeld heeft. In 2017 heeft de politie schriftelijk aan Netpresenter
laten weten dat dit contract onrechtmatig is en dat zij daarom het

voornemen heeft de functionaliteit Amber Alert te gaan aanbesteden.

Netpresenter is het hiermee oneens en gaat tegen iedere stap van de

politie in. Netpresenter heeft in 2018 een bodemprocedure

aangespannen, deze is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank,

vervolgens heeft Netpresenter hoger beroep aangetekend bij de Raad

van State (zitting 11 december 2019). De uitspraak (na

termijnverlenging) wordt uiterlijk 4 maart 2020 verwacht.

Netpresenter heeft een sterke lobby richting politiek en media.

 

DGPenV standpunt
Wat wordt van de DG

verwacht?

De businesscase wordt naar verwachting eind februari 2020

opgeleverd. De politie zal daarover, in afstemming met DGPenV, een

besluit nemen. Belangrijk is dat de optie die uiteindelijk gekozen
wordt, past binnen de plannen van de politie op het gebied van

burgerparticipatie en -opsporing.

Zodra de uitspraak in het hoger beroep binnen is, kan de

aanbesteding worden opgestart. Dat is het moment dat in elk geval de

Minister weer geinformeerd dient te worden, en vervolgens ook de

Tweede Kamer (geen toezegging).

  Behandeling  Besluitvorming over business case en aanbesteding door politie, in

afstemming met DGPenvV.   
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In welke gremia speelt dit?
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