
 
Minister van Justitie en Veiligheid

nota Stand van zaken aanbesteding AMBER Alert

 

1. Doel nota

U informeren over de stand van zaken m.b.t. de aanbesteding van Amber Alert.

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

* De politie is in 2017 gestart met de voorbereiding van een aanbesteding
voor de functionaliteit van AMBER Alert. De Tweede Kamer is toegezegd
dat daarbij tenminste de huidige functionaliteit en kwaliteit van AMBER

Alert gehandhaafd blijven.

*  Inmiddels zijn er ontwikkelingen die leiden tot betere beschikbare opties
dan er in 2017 waren. Het vernieuwde Burgernet 2.0 (ingevoerd vanaf

sluiten bij defunctionaliteitvan Burgeret. Dit zou tevens goed passen in

de visie op de meldkamer als spil in de informatiestromen. De vertraging

door de juridische procedures heeft dus een gunstigere optie voor de

politie opgeleverd.
e¢ Op dit moment voert de politie een haalbaarheidsonderzoek uit, waarbij

deze nieuwe optie verder wordt verkend op technische, financiéle,

juridische en aanbestedingstechnische consequenties. Aanvullingnav.

e Het huidige contract zal met Netpresenter B.V. worden verlengd voor de

periode tot 23 juli 2021 (jaarlijkse verlengingsdatum).

U wordt geadviseerd kennis te nemen van deze nota.

3. Politieke en bestuurlijke context
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Aan de Tweede Kamer is in 2017 aangekondigd dat er een aanbesteding Directoraat-Generaal

zal komen voor een “Voorziening alert kindervermissing” en dat daarbij de Velligheldsregio's
bestaande functionaliteit moet worden voortgezet of verder verbeterd. In PVC/MCA,

2018 en 2019 is de vertraging door de juridische procedures aan de

 

Datum

413 Jull 2020

Ons kenmerk

2969485
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Indien wordt gekozen voor aansluiting bij Burgernet, zal hierover worden

afgestemd met de Stuurgroep Burgernet.

Aanvulling nav vraag DBO mbt wie kosten zal dragen: maakt onderdeel

uit van de afweging van de korpschef bij de besluitvorming hierover. Er.

terug. Omdat de financiering van AA nu met een jaarlijkse bijzondere

bijdrage wordt geregeld, zal de politie met een voorstel moeten komen

om deze startinvestering/terugverdienmodel te verrekenen. Maar hoe dan

ook pakt het netto goedkoper uit.

4. Risico’s en maatregelen

5. Commun

Netpresenter ziet zichzelf als “de” aanbieder van AMBER Alert en heeft

een sterke lobby richting politiek en media. (10)(2e) eeft in

het verleden regelmatig krantenkoppen en Kamervragen opgeleverd.

Vanwege voorgaande punten zal de politie pas een besluit nemen over de

aanbesteding en andere ontwikkelrichtingen als verschillende opties en

gevoeligheden en de haalbaarheid daarvan zijn onderzocht.

 

Een eventuele overgang van AMBER Alert in technische ophanging en

naam vergt uiteraard goede publiekscommunicatie. Voor de burger
betekent een wijziging dat actie vereist is (downloaden/aanmelden andere

app). De merkbekendheid van Burgernet is vrij groot en de verwachting is

dat deze wijziging dus snel geaccepteerd en opgepakt kan worden. De

directeur Communicatie van de politie is betrokken en ook binnen JenV

zal de directie Communicatie worden betrokken.

Aanvulling nav vraag DBO over op welke termijn dit zou spelen: huidig
contract is verlengd met 1 jaar tot juli 2021. Er wordt ook rekening
gehouden met de mogelijkheid van nog een jaar verlenging tot juli 2022,

dit is vooral afhankelijk van of er wel of geen nieuwe aanbesteding dient

te volgen.
Een communicatieplan kan nader worden uitgewerkt na besluitvorming en

afronding van de eventuele aanbestedingsprocedure.

Overigens hebben ens informele berichten bereikt dat de Amerikaanse

AMBER Alert bezig is met een naamsverandering (op verzoek van de

nabestaanden van het meisje Amber waamaar het systeem vernoemd is).
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Formeel is hierover nog niets bekend. Een eventuele naamswijziging kan

indien nodig ook bij de aanbesteding en/of andere doorontwikkeling
worden opgenamen.

Totdat het besluit over deze gewenste oplossingsrichting genomen is,

wordt hierover nog niet gecommuniceerd. Netpresenter weet sinds 2017

dat de politie het huidige contract wil beéindigen en bezig is met de

voorbereiding van een aanbesteding. Pas na afronding van de

besluitvorming zal met Netpresenter besproken worden wat de concrete

volgende stappen worden.

  jeidsregio’s
PYC/MCA
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1. Doel nota

U informeren over de stand van zaken m.b.t. de aanbesteding van AMBER Alert.

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

* Begin van het reces bent u geinformeerd over de stand van zaken rendom

de toekomst van AMBER Alert. U heeft verzocht rond einde reces een

nieuwe update te ontvangen. Deze nota geeft de actuele stand van zaken

per eind augustus. De politie verwacht in oktober een besluit te kunnen

nemen. De voorbereiding gebeurt in goed overleg met DGPenV.

e Toezegging aan de Tweede Kamer is dat bij de nieuwe invulling tenminste

de huidige functionaliteit en kwaliteit van AMBER Alert gehandhaafd

blijven. Dat is ook ce doelstelling van de politie zelf.

e In overleg met de politie wordt voorgesteld dit onderwerp te agenderen
voor bespreking in het eerstvolgend MKCO, dat gepland staat voor 21

september a.s.

U wordt geadviseerd in te stemmen met agendering voor het MKCO van 21

september 2020.

3. Achtergrond/toelichting
e In 2017 is de politie gestart met de voorbereiding van een aanbesteding

voor de functionaliteit van AMBER Alert, ingezet om de onrechtmatigheid
van het lopende contract met NetPresenter B.V. op te lossen. De

korpschef beslist zelfstandig over deze aanbesteding.
e De aanbesteding heeft sinds 2017 vertraging opgelopen doordat eerst is

geprobeerd gezamenlijk met Netpresenter B.V. tot een oplossing te

komen, maar Netpresenter uiteindelijk een (langdurige) juridische

procedure heeft aangespannen, uitspraak in hoger beroep was uiteindelijk
in februari 2020. In de tussentijd is het huidige contract steeds jaarlijks
met 1 jaar verlengd en heeft de politie verschillende opties onderzocht (en
afgewezen).

« De vertraging heeft geleid tot een gunstigere uitgangssituatie anno 2020

dan er in 2017 was. Voor NL-Alert werd voorjaar 2020 een aanbesteding
voorbereid voor een nieuwe broker en van Burgernet is begin 2020 versie

2.0 gelanceerd. Beide vernieuwingen boden meer samenwerkingskansen
dan de oude variant. De politie heeft daarom in het voorjaar van 2020
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een quick scan uitgevoerd om beide opties opnieuw te onderzoeken op Directoraat-Generaal

kansen om voor de nieuwe vermist kind alertering hierbij aan te sluiten. Velligheldsregio's
Kort voor het zomerreces was de uitkomst van deze quick scan dat PVC/MCA

aansluiting bij NL Alert om een aantal redenen niet opportuun is, maar

aansluiting bij Burgernet zeer kansrijk lijkt. Dit diende echter wel

technisch en operationeel nader uitgewerkt te worden.

De politie is gedurende de zomerperiode gestart met een businesscase

hiertoe, die volgens huidige planning in oktober a.s. zal worden

opgeleverd. De LMS is hierbij nauw betrokken. Op basis van de

businesscase neemt de politie een principebesluit over de haalbaarheid

van deze optie.
Pas op het moment dat de businesscase (vrijwel) gereed is en de

technische implicaties volledig uitgewerkt zijn (en daarmee ook de kosten

inzichtelijk), kan beoordeeld worden of deze uitbreiding binnen het

bestaande contract voor Burgernet kan (met de firma CGI) of dat hiervoor

een aanvullend contract nodig is. Bij deze “aanbestedingstechnische”

afweging wordt zonodig de Landsadvocaat geraadpleegd.
Na deze stappen kan de politie een definitief besluit nemen.

Mocht op basis van het bovenstaande onderzoek een aansluiting bij

Burgernet niet opportuun zijn, dan zal alsnog gekozen cienen te worden

voor een openbare Europese aanbestedingsprecedure voor de

functionaliteit van AMBER Alert. Het voorwerk voor dit ‘plan B’ is voor een

groot deel reeds gedaan.
Het huidige contract met Netpresenter is verlengd voor de perioce tot 23

juli 2021. Indien nodig kan ook daarna nog jaarlijks verlengd worden. De

continuiteit van AMBER Alert is dus niet in het geding.
Financieel: Er zal een startinvestering nodig zijn voor de aansluiting bij
Burgernet voor de functionaliteit van Amber Alert, maar de structurele

kosten zullen naar verwachting vervolgens (aanzienlijk) lager uitpakken
dus die kosten verdienen zichzelf terug. De korpschef betrekt dit aspect in

zijn besluitvorming.
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4. Risico’s en maatregelen
Risico: Netpresenter ziet zichzelf als “de” aanbieder van AMBER Alert en

heeft een sterke lobby richting politiek en media. (10)(2e)

heeft in het verleden regelmatig krantenkoppen en Kamervragen

opgeleverd.

Maatregel; mede hierom zal pas een besluit genomen worden als alle

aspecten van de gewenste oplossingsrichting volledig zijn onderzocht.

Totdat dit besluit genomen is, wordt hierover nog niet gecommuniceerd.

Netpresenter weet sinds 2017 dat de politie het huidige contract wil

beéindigen en bezig is met de voorbereiding van een aanbesteding. Pas

na afronding van de besluitvorming zal met Netpresenter besproken
worden wat de concrete volgende stappen worden.

Risico: Netpresenter heeft aangegeven zich te zullen verzetten tegen
overdracht van de opgebouwde community en database. De

Landsadvocaat is van mening dat deze zijn opgebouwd tijdens de looptijd
van het contract en daarmee eigendom van de opdrachtgever, maar dat

het niet zeker is dat dit in een eventuele rechtszaak ook daadwerkelijk zo

zal warden toegekend.

Maatregel: De gegevens van Netpresenter zijn wenselijk, maar niet

onmisbaar. De opgebouwde community bestaat uit de diverse

organisaties en partijen die de berichten van AMBER Alert via hun eigen
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(openbare of interne) kanalen verder verspreiden. Deze partijen zijn Directoraat-Generaal

vrijwel allemaal bekend en kunnen ook zonder de gegevens van Velligheldsregio's
Netpresenter door de politie zelfstandig benaderd worden. De verwachting = pycymca

is ook dat zij zullen willen meewerken in de nieuwe constructie. De

database betreft mensen die zich hebben opgegeven voor het ontvangen

van AMBER Alerts. Gezien de naamsbekendheid van Burgernet is de

verwachting dat een (over)groot deel van deze mensen zich opnieuw zal

aanmelden. Indien de gegevens door Netpresenter niet verstrekt worden,
zal dit dus vooral leiden tot een meer arbeidsintensieve start, maar naar

verwachting slechts tot een zeer beperkt verlies aan bereik, terwijl

tegelijk het bereik van Burgernet wordt toegevoegd.
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5. Politieke en bestuurlijke context

Burgermet is een gezamenlijke voorziening met gemeenten, is eigendom
van de politie (die ook het beheer voert) en wordt gefinancierd door JenvV.
Indien wordt gekozen voor aansluiting bij Burgernet, zal hierover worden

afgestemd met de Stuurgroep Burgernet.

Aansluiting bij Burgernet betekent dat eigendom en beheer van beide

alerteringssystemen voor vermiste personen en burgerparticipatie bij de

politie ondergebracht zijn. Ook sluit dit goed aan bij het beleid om de

meldkamer een centrale positie te geven in alertering.

6. Communicatie

Een communicatieplan kan nader worden uitgewerkt na besluitvorming
over de concrete invulling.
Een overgang van de AMBER Alert functionaliteit in technische ophanging
en naam vergt uiteraard goede publiekscommunicatie. Voor de burger
betekent een wijziging dat actie vereist is (downloaden/aanmelden andere

app). De naamsbekendheid van Burgernet is vrij groot en de verwachting
is dat deze wijziging dus snel geaccepteerd en opgepakt wordt. De

directeur Communicatie van de politie is betrokken en ook binnen JenV

zal de directie Communicatie worden detrokken.

Overigens hebben ons informele berichten bereikt dat de Amerikaanse

AMBER Alert bezig is met een naamsverandering (op verzoek van de

nabestaanden van het meisje Amber waamaar het systeem vernoemd is).

Formeel is hierover nog niets bekend. Ook bij een ongewijzigd contract

met Netpresenter zou deze eventuele naamswijziging leiden tot de

noodzaak van een communicatiecampagne.

7. Bijlage
Notitie van de politie met stand van zaken eind augustus.
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| le] 10 Annotatie t.b.v. Combi-MT 20 januari 2021 Datum

Agendapunt: stvzkn AMBER Alert
15 Januari 2021

Conform bespreking in het Combi-MT van novemberjl. wordt binnen DGPenV

momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van een overkoepelende visie op

alerteringen. Alle samenwerkingspartners zullen daarbij worden betrokken.

Het werken aan een lange-termijn-visie neemt niet weg dat op korte termijn

stappen moeten worden gezet. Zo loopt momenteel een aanbesteding voor NL-

Alert en ook de bestaande onrechtmatigheid van het contrect voor AMBER Alert

dient te worden weggenomen. Daarom is de politie verder gegaan met de

verkenning om de functionaliteit van AMBER Alert onder te brengen bij Burgernet,
en daarmee in eigen beheer bij de politie. Zowel technisch als beleidsmatig is dit

de voorkeursvariant van zowel politie als JenV. Inmiddels is een kostenraming
hiervoor gemaakt. Bij de aanbestedingstechnische beoordeling daarvan is

onduidelijkheid gerezen over de interpretatie van de Europese

aanbestedingsregels, die nog nader overleg behoeft (ook met de Landsadvocaat).

Daarom is er voor de agenda van het Combi-MT van 20 januari op dit moment

geen notitie beschikbaar. Het punt blijft wel op de agenda staan voor een

mondelinge toelichting door| (10\@2) — |intussen wordt geprobeerd in week 3

een overleg te realiseren tussen de bedrijfsjurist van JenV en het hoofd Juridische

Zaken van de politie, waarna tevens bij de Landsadvocaat zal werden getoetst.

Mogelijk volgt dus voér 20 januari nog een actuele aanvulling op deze annotatie.

Voor dit moment is het advies om tijdens de bespreking de volgende 2 punten te

benadrukken:

e Het belang van het inwinnen van een advies/standpunt van de

Landsadvocaat in deze

e Het belang van alternatieve scenario’s indien de optie met Burgernet wordt

geblokkeerd doordat de kosten boven het drempelbedrag voor een

Europese aanbesteding liggen.
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