MELDKAMERONTWIKKELINGEN

1971

Wet ambulancevervoer

In 1971 wordt de Wet Ambulancevervoer vastgesteld. Dit heeft tot gevolg:
• oprichting 40 CPA’s (Centrale Post Ambulancevervoer) die de zorg moeten coördineren
• de CPA is verbonden aan de GGD of de meldkamer brandweer

1986

06-11 van start

Er is behoefte aan een landelijke regeling voor alarmering en in 1986 gaat 06-11 van
start.

1997

112

Sinds 1997 bestaat het Europese alarmnummer 112.

BZK: één meldkamerorganisatie in Nederland

Minister Ter Horst van BZK kondigt in een brief aan het Veiligheidsberaad aan dat zij
het bestaande meldkamerlandschap wil veranderen en toe wil naar de vorming één
landelijke meldkamerorganisatie aan met maximaal drie locaties. De situatie van toen
met meer dan twintig meldkamers met eigen faciliteiten en zonder voldoende
uitwisselbaarheid en standaardisatie werd niet langer meer houdbaar geacht.

2010

De Wet Veiligheidsregio’s
treedt in werking

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet Veiligheidsregio’s in werking.
De RAV-regio’s, in de Wet Ambulancezorg, zijn afgestemd op de Veiligheidsregio’s.
In artikel 35 van de WVR staat dat de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het
instellen van de regionale meldkamer. De directeur RAV is verantwoordelijk voor de
instandhouding van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

2013

Locatiekeuze toekomstige
meldkamers

Voor de ondertekening van het transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst op 16
oktober 2013 maakte Ivo Opstelten, minister van VenJ, bekend waar de toekomstige
tien meldkamers gevestigd zouden worden.

2013

Transitieakkoord
Meldkamer van de
toekomst

In 2010 werd de vorming van een landelijke meldkamerorganisatie aangekondigd. Op
16 oktober 2014 hebben de betrokken partijen het transitie-akkoord Meldkamer van
de toekomst ondertekend: de ministers van VenJ, VWS, Defensie (namens de KMar),
het Veiligheidsberaad en alle voorzitters van de Veiligheidsregio’s, Ambulancezorg
Nederland en alle voorzitters van de besturen van de RAV’s en de Nationale Politie.

2014

K-LMO gaat van start

Op 1 januari gaat de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie
(KLMO) van start. De KLMO bereidt de komst van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie voor.

2016

Regiegroep LMO besluit tot
heroriëntatie

De Landelijke Meldkamerorganisatie kent een zogenaamd multi-governance bestuur,
waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn die het transitie-akkoord hebben ondertekend. Het ‘hoogste’ bestuurlijke orgaan is de bestuurlijke regiegroep LMO.
De regiegroep maakt zich zorgen over de voortgang van de vorming van de LMO en
besluit in januari 2016 tot een heroriëntatie van het traject.

2010

2016

Vaststelling heroriëntatie
LMO

De heroriëntatie van de LMO is vastgelegd in de zogenaamde beslisnotitie heroriëntatie LMO. De bestuurlijke regiegroep LMO heeft in het najaar van 2016 de beslisnotitie heroriëntatie LMO in behandeling genomen.

v.a.
2020

LMO wordt operationeel

Vanaf 2020:
• zijn de tien lokale meldkamers samengevoegd
• is de politie gereed om de regionale meldkamers in beheer te kunnen nemen

