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Achtergrondinformatie bij nota Stand van zaken aanbesteding
AMBER Alert

Netpresenter B.V. historisch verloop en juridische procedures
De dienstverlening rondom AMBER Alert in Nederland is sinds de start in 2008 uitgevoerd
door de firma Netpresenter B.V., die het systeem ontwikkeld heeft in samenwerking met

de politie. De eerste drie jaar is dit uitgevoerd op basis van een

samenwerkingsovereenkomst met de politie, vanaf 2011 op basis van een commerciéle

overeenkomst.

In 2017 heeft de politie schriftelijik aan Netpresenter laten weten dat dit contract

onrechtmatig is gebleken en dat zij daarom het voornemen heeft de functionaliteit AMBER

Alert te gaan aanbesteden. In de tussenliggende periode wordt het contract jaarlijks met 1

 
Netpresenter ziet zichzelf als “de” aanbieder van AMBER Alert en verzet zich tegen de

aanbesteding (ondanks dat niets haar in de weg staat zelf ook mee te doen in het

aanbestedingsproces).

Netpresenter heeft een sterke lobby richting politiek en media en heeft in het verleden

regelmatig krantenkoppen en Kamervragen weten te bereiken met het frame “Ministerie

trekt de stekker uit AMBER Alert” of “toekomst AMBER Alert in gevaar”.

Vanwege voorgaande punten zal de politie pas een besluit nemen als alle mogelijke opties
en gevoeligheden gedegen zijn onderzocht en dat besluit ook haalbaar is. Er is voor Amber

Alert op korte termijn geen alternatief voor handen.

Huidige kosten AMBER Alert en wijze bekostiging
Voor de dienstverlening rondom AMBER Alert ontvangt de politie jaarlijks een bijzondere

bijdrage van € 1.191.087 van MinJenV. Deze kosten bestaan uit dienstverlening firma

Netpresenter B.V. plus kosten sms-verkeer.

Parlementaire vermeldingen en toezeggingen:
25-10-17 (in TK-brief), herhaald 23-11-17 (in verslag begrotingsstaten JenV 2018):

Aankondiging aanbesteding “Voorziening alert kindvermissing”.
21-12-17 (in AO): “De functionaliteit van AMBER Alert moet worden voortgezet, het

streven moet zelfs zijn om de functionaliteit nog verder te verbeteren”.

4-7-18 (in Halfjaarbericht Politie), herhaald 4-6-19 (in Jaarverslag en Slotwet MinJenV

2018): Uitleg noodzaak aanbesteding en vertraging door juridische procedure Netpresenter
B.V.
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de Minister van JenV

MeMO Annotatie t.b.v. MKCO 21 september 2020

Agendapunt: stvzkn AMBER Alert

Per nota bent u geinformeerd over de actuele stand van zaken rondom de

toekomst van (de functionaliteit van) AMBER Alert en conform het advies is dit

onderwerp geagendeerd voor het MKCO om dit met de korpschef de

aandachtspunten te bespreken. De nota wordt als achtergrondinformatie

bijgevoegd.

Mogelijke bespreekpunten zijn:

¢ Juridische zorgvuldigheid:
Oo Aan Netpresenter en aan de Tweede Kamer is een voornemen tot

aanbesteding gemeld. De optie die nu wordt onderzocht (namelijk

aansluiting bij Burgernet) leidt - als dat mogelijk blijkt - niet tot

een aanbesteding. Deze optie moet juridisch worden getoetst
en — indien mogelijk - zorgvuldig worden onderbouwd.

Hoewel de politie deze afweging pas kan maken wanneer de

businesscase (vrijwel) gereed is en er daarmee voldoende inzicht

is in de technische aspecten en financién, kunt u vooraf wat meer

inzicht vragen in de uitgangssituatie: hoeveel financiéle en

opdrachtruimte voor een eventuele uitbreiding met een vermist-

kind-alertering zit er nog in het huidige contract voor Burgernet
met de firma CGI en tot wanneer loopt de onderhoudsperiode?
Indien het toevoegen van een vermist-kind-alertering aan de

dienstverlening van Burgernet mogelijk blijkt en door de politie

gekozen wordt voor deze variant, is het van belang daarvoor een

stevige inhoudelijke/functionele onderbouwing te hebben. Met

andere woorden: de schijn vermijden dat deze variant wordt

gekozen “om een aanbesteding te omzeilen”.

* Continuiteit en kwaliteit van de functionaliteit AMBER Alert:

ce) U kunt bij de korpschef aandacht vragen voor het belang van

continuiteit en kwaliteit van de functionaliteit AMBER Alert.

U kunt een toelichting vragen op de door de politie als gering

ingeschatte afhankelijkheid van de database en community van

AMBER Alert (indien Netpresenter deze niet zou verstrekken).

* Aandacht voor een plan B:

ce) Indien in november blijkt dat de optie aansluiting bij Burgernet

niet haalbaar is, dient alsnog een aanbesteding te starten. U kunt

aandacht vragen voor een snelle start hiervan, bijvoorbeeld door
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het doen van voldoende voorwerk en het reserveren van

capaciteit daarvoor, zodat bij een eventuele noodzaak tot

aanbesteden niet onnodig veel tijd verloren gaat.

« Vervolgstappen
oO De politie verwacht eind november een besluit te kunnen nemen.

U kunt afspreken dat dit terugkomt op de MKCO-agenda voor 23

november a.s.
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memo Annotatie t.b.v. Combi-MT 10 november 2020

Agendapunt: stvzkn AMBER Alert

Stand van zaken is eerder besproken in het MKCO van 22 septemberjl. Niet

helemaal duidelijk is of daarbij is afgesproken dit onderwerp te laten terugkomen
in het MKCO van 23 november a.s., maar daar gaan we wel vanuit.

Intussen is de politie verder bezig met de uitwerking van de verkenning. Planning
is nog steeds dat deze verkenning in november gereed is en de korpschef dus in

november een besluit zou kunnen nemen, in overleg met de Minister.

Technisch blijkt het goed mogelijk om de functionaliteit van AMBER Alert onder te

brengen bij Burgernet, en daarmee in eigen beheer bij de politie. Ook het

mobiliseren van de community en daarmee het bereik van AMBER Alert is

haalbaar, hiervoor zijn meerdere scenario’s denkbaar afhankelijk van de

medewerking van de huidige contractpartij (Netpresenter). Ook zonder deze

medewerking kan de politie dit zelf realiseren, dan wel met een overgangsperiode.

De belangrijkste vraag die op dit moment nog niet beantwoord is, is of de variant

via Burgernet, die zowel technisch als beleidsmatig de voorkeursvariant is, te

realiseren valt binnen de aanbestedingsregels. Daartoe is een gedetailleerde

kostenraming noodzakelijk, en daarmee is de politie nog bezig. In het

aangeleverde memo van de politie worden daarom de praktische details van deze

variant nader uitgewerkt. Op het moment van aanleveren was er nog geen

kostenraming bekend, maar de politie hoopt deze wel tijdig voor het Combi-MT

gereed te hebben en mondeling te kunnen toelichten.

Indien de kosten boven het drempelbedrag voor een Europese aanbesteding

liggen, blokkeert dat de optie met Burgernet en zal een aanbestedingstraject
moeten worden opgestart. Gezien de lange voorgeschiedenis en aangespannen

juridische procedures door Netpresenter wil de politie deze afweging uiterst

zorgvuldig maken.

BIJLAGE ter informatie:

De eerdere annotatie voor het MKCO van 22 septemberjl.
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