
İİİÄ1Iİ 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Ministerie van Veiligheid en justitie 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 
12INK07982 

Geadresseerde 

NIKT GESCANDE BIJLAGE(N) 
VOLGEN PER POST 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: "WWĩīl. 

ÂUG 2015 

ĀTĮšīūF"" "i Lciu ļ 
Werkpr. 
Kopk-aan: 5ŴZ , , ľ \ ī " ( 

Arcĥĩcřir/ N. ret-k77Fi Vertr.: I 

Datum 30 juli 2012 
Onderwerp Rapport Storing telecommunicatienetwerk Waalhaven Rotterdam 

Onlangs hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom het 
onderzoek afgerond naar de storing in het telecommunicatieknooppunt van KPN in 
de Waalhaven te Rotterdam in juli 2011. Tijdens onderhoudswerkzaamheden trad 
een technische storing op met als gevolg is dat 86 C2000-verbindingen en 
ongeveer 6200 andere transmissieverbindingen, vooral in gebruik voor telefonie 
en vaste dataverbindingen, gedurende bijna zeven uren werden verstoord. 

Het uitvallen van de verbindingen had grote impact op de (vitale) infrastructuur 
binnen de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Hollands 
Midden en Zeeland. De storingen troffen onder meer verbindingen van en met 
enkele banken en ziekenhuizen, de luchtverkeersleiding van Rotterdam The 
Hague Airport, de metro in Rotterdam en de Rotterdamse haven. Ook 
automatische brandmelders en particuliere telefoonlijnen werden getroffen door 
uitval. De regio Zuid-Holland Zuid is geconfronteerd met storingen in de 
bereikbaarheid van het alarmnummer 112. 

Op 17 juli 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het rapport, voorzien 
van een beleidsreactie, aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Het inspectieonderzoek laat zien dat zowel KPN als de betrokken veiligheidsregio's 
en andere vitale organisaties voortvarend hebben gereageerd op de storing en 
snel de juiste maatregelen hebben getroffen. Punten van verbetering liggen 
vooral op het terrein van de voorbereiding. In een aantal opzichten kan de 
risicobeheersing bij KPN transparanter en ook de communicatie met de afnemers 
moet worden verbeterd. Veiiigheidsregio's en andere vitale organisaties moeten 
zich (nog) meer bewust zijn van de kwetsbare positie waar het gaat om 
telecommunicatievoorzieningen. Ondanks een hoog service level agreement blijft 
uitval mogelijk. Daarom doen de inspecties onder andere de aanbeveling 
alternatieve vormen van telecommunicatie beschikbaar te hebben en te zorgen 
voor continuïteitsplan, waarin aan de hand van crisisscenario's staat beschreven 
op welke manier cruciale processen doorgang kunnen vinden. Daarnaast is het 
raadzaam te oefenen met een scenario waar sprake is van gehele of gedeeltelijke 
uitval van telecommunicatievoorzieningen. 
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Mede namens de directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom bied ik u de 
rapportage hierbij aan. Met de bevindingen, opmerkingen en aanbevelingen in dit 
rapport beogen de inspecties een bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland, 
met name waar het gaat om de continuïteit van (vitale) telecommunicatie voor 
een vlot en veilig verloop van de maatschappelijke processen voor burgers, 
bedrijfsleven en overheid. 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de projectleiders van 
het onderzoek: 

« de heer A.W. (Anton) Dorst van de Inspectie Veiligheid en Justitie, 
bereikbaar op telefoonnummer 070-4267230 of per email via 
a.w.dorst@ivenj.minvenj.nl. en 

» de heer M.L. (Ties) Dammers van Agentschap Telecom, bereikbaar op 
telefoonnummer 06-52077750 of per email 
t ies.dammers@agentschaptelecom.nl. 

Het rapport is ook te downloaden via www.ivenj.nl en www.agentschaptelecom.nl. 

Tot slot vraag ik nog uw aandacht voor het volgende. In de maanden maart/april 
2012 en in juni 2012 is sprake geweest van storingen in het 112-netwerk. Het 
alarmnummer is gedurende enige tijd niet of slecht bereikbaar geweest. De 
Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom stellen ook naar deze 
incidenten een onderzoek in. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan in het 
najaar van 2012 beschikbaar. 

Hoogachtend, 

J.G. 
Hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie 
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