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BETREFT

Structurele problemen C2000

Geachte heer Van Essen, beste Henk,

Namens de gezamenlijke politiebonden ACP, NPB, ANPV, Equipe in Zeeland-West-Brabant, de
vertegenwoordigers van vele politiemensen, sturen wij u, maar ook de minister van Justitie
mevrouw Dilan Yesilgöz, deze brief. Wij schrijven u om aan te geven dat voor ons de grens van
geduld in verband met een haperend en niet betrouwbaar C2000 communicatienetwerk is
bereikt. Een systeem waar met name de politie intensief gebruik van maakt. Het C2000 netwerk
is letterlijk van levensbelang voor onder andere de politie, maar ook voor andere hulpverleners/
gebruikers van dit netwerk.

Naar aanleiding van het meest recente incident in Rijsbergen maken wij ons nog steeds ernstig
zorgen over de veiligheid van politiemensen, burgers en andere gebruikers van dit systeem. Als
gezamenlijke politiebonden is in de afgelopen jaren al meermaals aandacht besteed aan het
haperende C2000 communicatienetwerk. Op donderdag 9 maart 2023 is gebleken dat C2000 de
politiemensen in het heetst van de strijd wederom volledig in de steek liet. Dit is voor ons en
onze achterban, volstrekt onacceptabel. C2000 is daarmee door elke grens van betrouwbaarheid
gezakt. Er ontstonden daadwerkelijk levensgevaarlijke situaties.

Op 9 maart 2023 vond er in Rijsbergen, gemeente Zundert, Noord-Brabant een achtervolging
plaats naar aanleiding van een gewapende overval in België, net over de grens met Nederland.
De verdachten passeerden de Belgisch / Nederlandse grens, waarna er nabij Rijsbergen door
diverse eenheden de achtervolging werd ingezet. In Rijsbergen crashte het voertuig van de
verdachten waarna een massale klopjacht op het gevluchte drietal startte. Zowel op het
moment van de melding als tijdens de klopjacht door ruim 70 politiemensen, bleek
communicatie met elkaar, maar ook met de meldkamer politie grotendeels van de tijd
onmogelijk.
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Hierdoor kwam essentiële, operationele informatie niet bij de meldkamer en niet bij
politiemensen op straat terecht. Ook het doorgeven van posities door agenten te voet naar de
meldkamer en onderling lukte niet. Dit door een haperend C2000 netwerk, waarvan dit falen al
jarenlang bekend is bij u.

Wij beseffen ons dat u als korpschef strikt genomen niet verantwoordelijk bent voor het C2000
netwerk, maar dat bent u wel voor alle politiemensen die met dit uitermate onbetrouwbare
systeem moeten werken. Op die laatste verantwoordelijkheid spreken wij u dan ook aan.

Gezien de gevaarzetting van het incident, een overval met gewapende daders, is het van
levensbelang dat agenten van een een goed werkend C2000 systeem gebruik kunnen maken
waarop zij kunnen vertrouwen als het erop aankomt.

Wij kunnen niet anders dan van u eisen dat u per direct alle maatregelen zult nemen welke
ervoor zorgen dat politiemensen niet opnieuw in deze levensgevaarlijke situaties belanden.
Inmiddels is ons bekend dat er met positief resultaat een pilot heeft gedraaid in de eenheid
Oost-Brabant. Daar werd het gebruik van de zogenaamde ‘advanced gap filler’ zeer positief
ontvangen.

Deze escalatie van een onbetrouwbaar communicatienetwerk staat als voorbeeld voor vele
incidenten in Nederland. Via de achterban van de landelijke politiebonden bereiken ons met zeer
grote regelmaat berichten van een haperend en niet functionerend C2000 netwerk. U zijn
inmiddels vele voorbeelden bekend waarbij dit tevens heeft geleid tot slachtoffers. Dit kan en
mag in de toekomst niet meer gebeuren. Er is geen tijd meer te verliezen aan nieuwe
onderzoeken, analyses en andere vertragende zaken. Al sinds de invoering van C2000 zijn er
problemen welke bij u en uw voorgangers in ruime mate bekend zijn. Wat ons betreft is er geen
enkel excuus om maatregelen uit te stellen. Een haperend en onbetrouwbaar C2000 speelt met
de levens van politiemensen, burgers en andere hulpverleners. Zij hebben zich dan ook volledig
terecht bij ons als politievakbonden gemeld.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Namens de politievakbonden ACP, NPB, ANPV en Equipe

Maarten Brink (ACP ZWB) Koen Simmers (NPB ZWB) Paul Francken (ANPV ZWB)


