
Scenario
Het is 7 november 2017. 
Twee bewapende F16’s van 
Vliegbasis Volkel komen kort na het 
opstijgen met elkaar in botsing en 
storten neer in de gemeente Mill. 
Eén toestel komt neer op een 
wellness resort en het andere 
toestel stort neer op een scholen-
gemeenschap. Er is sprake van 
veel slachtoffers en 
maatschappelijke impact. 

Successen

 Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in alle 
 basisvereisten genoemd in de Wet veiligheids-
 regio’s voorzien. 

 Alle crisisteams zijn opgekomen in vrijwel 
 complete samenstelling en hebben hun taken 

uitgevoerd. 

 De crisisorganisatie voldoet op het gebied 
 van alarmering aan het toetsingskader.

Verbeterpunten Actiepunten

Organisatie: 
er was onvoldoende sprake van advisering en interactie 
tussen de coördinatieniveaus (CoPI-ROT en ROT-GBT).

Met training en oefening voor de leiders CoPI en de 
operationeel leiders worden deze vaardigheden 
verbeterd. 

Alarmering: 
de Calamiteitencoördinator (CaCo) ontbreekt. 

Met ingang van de start van 2018 is de functie van 
CaCo ingevuld op de schaal van Oost-Brabant. Dit is een 
tijdelijke regeling. Rond de zomer wordt een duurzame 
regeling ingevoerd. 

Opschaling: 
een aantal functionarissen heeft hun normtijd niet gehaald.

Onderzocht wordt waarom functionarissen hun normtijd 
niet hebben gehaald. Bekeken wordt of het een incident 
betreft of dat het gaat om een structureel probleem.

Informatiemanagement: 
het totaalbeeld bevatte niet alle benodigde informatie.

Met training en oefening voor de functionarissen binnen 
Informatiemanagement wordt het proces om te komen 
tot een totaalbeeld verbeterd. 

SYSTEEMTEST 2017
De jaarlijkse wettelijke verplichte systeemtest toetst het functioneren van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het gaat om een 
onaangekondigde test waarin een groot en complex incident wordt gesimuleerd. Hieronder vindt u de resultaten van de evaluatie van de systeemtest van 2017.

Basisvereisten toetsings-
kader van de Inspectie 
Justitie en Veiligheid
• Organisatie: deelnemende teams: Meldkamer, 

CoPI, ROT, GBT en team Bevolkingszorg.

• Alarmering: alle functionarissen zijn juist en tijdig 
gealarmeerd. 

• Opschaling: starten de teams en functionarissen 
binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun 
taken.

• Informatiemanagement: bij een ramp of crisis 
wordt door de crisisorganisatie een totaalbeeld 
bijgehouden.


