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Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft het programma LMO gevraagd te regelen dat er per 1 mei 

2017 een 112 app beschikbaar is. Als randvoorwaarden werden de volgende punten meegegeven: 

 Een werkende app (proven technology) uit het buitenland die in ieder geval moet voldoen aan de

basiseisen op gebied van beveiliging en betrouwbaarheid.

 De app moet in eerste instantie voldoen aan basiseisen (beller gegevens en locatiebepaling), maar moet

kunnen worden doorontwikkeld.

Er is gekozen voor een verkenning in Finland 

omdat uit het onderzoek van TNO naar ‘Het 

Nieuwe Melden’ bleek dat Finland een landelijk 

werkende 112 app operationeel in gebruik heeft. 

In Finland kun je met de 112 app 112 bellen en de 

112 app stuurt de locatiegegevens van de 112 beller en de 

accuraatheid van de locatiegegevens direct en automatisch naar de 

meldkamer. Ook is het mogelijk om via de 112 app diverse 

servicenummers (niet spoed) te bellen.  

De 112 app werkt volgens de directeur van de Finse 

meldkamerorganisatie (ERCA) goed, reacties zijn positief en ERCA 

ontvangt weinig klachten. De 112 app is sinds de introductie in 2015 bijna 900.000 keer gedownload (Finland 

heeft 5,4 mln. inwoners). Het downloaden van de 112 app is gratis. De gebruiker van de 112 app betaalt voor 

datagebruik in het kader van het doorgeven van de locatiegegevens. De 112 app is beschikbaar in het Fins, 

Zweeds en Engels. De locatiegegevens en accuraatheid worden 24 uur opgeslagen in een cloud. ERCA krijgt de 

locatie informatie alleen gedurende het gesprek met de melder. De 112 app zoekt middels de GPS ontvanger in 

de telefoon tijdens het 112 gesprek continue naar verbetering van de accuraatheid van de locatiegegevens (GPS 

updates).  

Bellen via de 112 app werkt hetzelfde als bellen op reguliere wijze met een telefoon. Een 112 gesprek in het 

buitenland, opgezet vanuit de 112 app, wordt dan ook in het buitenland als 112 gesprek behandeld. De door de 

112 app verstuurde locatiegegevens komen dan echter niet aan bij de buitenlandse centralist. Wel is het mogelijk 

de locatie af te lezen op de 112 app en mondeling door te geven. De 112 app is (nog) niet geschikt voor doven en 

slechthorenden of mensen met andere communicatieve beperkingen.  

De 112 app werkt met recente versies van de besturingssystemen van zowel Apple (iOS), Google (Android) als 

Microsoft (Windows). Het versturen van locatiegegevens en accuraatheid door de 112 app werkt op een 3G en 

4G netwerk. Men is bezig om  Om de 

locatiegegevens te kunnen zien dienen de locatievoorzieningen in de telefoon voor de 112 app aan te staan. De 
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Bijlage 1 Antwoorden op vragenlijst 112 app Finland 

GEBRUIK 

1. Wat kan de 112 app functioneel wel en niet?

Met de 112 app kan je 112 bellen en de 112 app stuurt de locatiegegevens van de 112 beller en de

accuraatheid van de locatiegegevens direct en automatisch naar de meldkamer. Hiervoor moeten wel de

locatiediensten van de telefoon zijn ingeschakeld. Ook is het mogelijk om via de 112 app diverse niet spoed

nummers te bellen. Naar de niet spoed nummers worden geen locatiegegevens gestuurd.

2. Wat is het bereik van de 112 app?

Vanaf de introductie in 2015:

 Totaal 900.000 downloads t.o.v. 5,4 mln. inwoners

 Totaal 38.000 oproepen via de 112 app, wat heeft geleid tot 20.000 inzetten

De 112 app is beschikbaar in het Fins, Zweeds en Engels. 

3. Hoe lang is deze al operationeel?

De 112 app is operationeel sinds 18-6-2015.

4. Welke handelingen moet de burger uitvoeren? Zit het icoontje voor of achter de schermbeveiliging?

Eenmalige handelingen zijn: Downloaden en je telefoonnummer invoeren. Bij installatie van de 112 app, geef

je toestemming voor de voorwaarden die bij gebruik van de 112 app van toepassing zijn.

Handelingen bij gebruik: Gebruiker dient de 112 app te starten, de 112 knop in te drukken (om 112 te bellen)

en afhankelijk van het merk telefoon (Apple) een additionele bevestiging te drukken. Om de locatiegegevens

te kunnen zien dienen de locatievoorzieningen voor de 112 app aan te staan. De 112 app zit achter de

schermbeveiliging.

5. Welke toestemming moet de burger geven?

Bij installatie van de 112 app, geef je toestemming voor de voorwaarden die bij gebruik van de 112 app van

toepassing zijn.

6. Zijn er kosten voor de melder aan verbonden?

Het downloaden van de 112 app is gratis. De gebruiker van de 112 app betaalt voor datagebruik in het kader

van het doorgeven van de locatiegegevens.

7. Kan het ook zonder simkaart of beltegoed?

Nee.

8. Wat als ik mijn app in het buiteland gebruik?

De 112 app levert geen belemmeringen op om in het buitenland 112 te bellen. Echter de locatie informatie

wordt niet aan de desbetreffende buitenlandse meldkamer doorgegeven. Wel is de locatie af te lezen op de

112 app en mondeling door te geven.

9. Hoe wordt het gebruik ervaren? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen?

De 112 app werkt volgens de directeur van de Finse meldkamerorganisatie (ERCA) goed, reacties zijn

positief (m.n. via sociale media) en ze krijgen weinig klachten. Er is geen helpdesk ingericht.

Soms bellen mensen 112 en denken dat de meldkamer daarmee de locatie kan zien. Echter dan moet

worden gebeld via de 112 app. Daarmee wordt verzenden van locatiegegevens geactiveerd.

10. Hoe werkt dit in Finland: Spraak krijgt in NL bij 112 prioriteit op de lijn, maar bij data kan dat nog niet, hoe zit

het in de buitengebieden?

Dit is in Finland hetzelfde als in Nederland.

11. Is de app compatible met alle smartphones en hoe doen ze het met software-updates?





De 112 app is niet in eigendom van ERCA, maar van de commerciële partij Digia. Gratis publiciteit: In 

kranten is aandacht besteed aan de 112 app besteed en veel positieve aandacht op social media. 

19. Welk implementatie proces is gevolgd?

Er is een gefaseerd implementatieproces gevolgd. Klein beginnen, eerst alleen bellen en locatie. De

gevolgde fasen zijn ontwikkel-, test- en productiefase.

20. Is gebruik gemaakt van een proeftuin?

Ja, een testomgeving. Om de 112 app te testen is de app (buiten een app store om) bij Android toestellen

handmatig geïnstalleerd en getest.

JURIDISCH / GOVERNANCE 

21. Wordt de app door de overheid of door een marktpartij geëxploiteerd?

De app is in eigendom van Digia, een Finse commerciële partij die de ICT ondersteuning van het huidige

meldkamersysteem en integratie van systemen en applicaties in gebruik door de meldkamers levert. ERCA

adviseert de Nederlandse overheid om eigenaar van de Nederlandse 112 app te zijn. Dit vanuit het oogpunt

van verdere ontwikkeling van de 112 app (bv. disciplines huiverig voor toevoegen persoonsgegevens of

medische gegevens i.v.m eigendom 112 app door commerciële marktpartij). ERCA is in onderhandeling met

ERCA over eigenaarschap van de 112 app.

22. Wat moest er juridisch worden geregeld voor aanschaf?

Er is een contract gesloten tussen ERCA en Digia. ERCA heeft in eerste instantie geprobeerd om

commerciële partijen te interesseren voor realisatie van de 112 app. Bij gebrek aan interesse is er voor

gekozen deze vraag onder te brengen bij de al bestaande afspraken tussen ERCA en Digia. Hierdoor is

Digia de eigenaar van de 112 app geworden.

ERCA adviseert Nederland vooraf goed na te denken over eigenaarschap van de 112 app. 

23. Wie betaalt wat?

Melder: alleen dataverkeer door verzenden locatiegegevens

ERCA: realisatie-, implementatie- en onderhoudskosten

24. Wat was de overweging t.a.v. eigenaarschap van de app? Moet je als overheid een eigen app hebben of laat

je het aan de markt over?

ERCA is begonnen met het idee van een interface waarop verschillende ICT bedrijven met hun eigen 112

app oplossing konden aansluiten. Bedrijven zagen hier echter geen brood in (door geen

reclamemogelijkheden). 

 ERCA heeft Digia vervolgens gevraagd de 112 app te ontwikkelen.

25. Heeft de app ontwikkelaar een monopolie positie?

Digia is leverancier van de 112 app bij gebrek aan interesse van andere bedrijven. Doordat de 112 app

inmiddels zo vaak is gedownload, is er wel een afhankelijkheid ontstaan.

26. Zou de keuze opnieuw zo worden gemaakt

Nee. ERCA heeft in eerste instantie geprobeerd om commerciële partijen te interesseren voor realisatie van

de 112 app. Bij gebrek aan interesse is er voor gekozen deze vraag onder te brengen bij de al bestaande

afspraken tussen ERCA en Digia. Hierdoor is Digia de eigenaar van de App geworden. Door deze

constructie is ERCA nu afhankelijk van Digia voor doorontwikkeling, kosten, e.d.

27. Wat als de app het niet doet? (aansprakelijkheid)

De 112 app is een aanvullende dienst. Indien de app het niet doet, dan kan je bellen. Bellen via de 112 app

werkt hetzelfde als bellen op reguliere wijze met een telefoon. Indien de locatie informatie niet automatisch bij
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Nog niet van toepassing. Disciplines zien pas informatie als ERCA die informatie doorstuurt (dispatch). Indien 

informatie naar het politiedomein wordt verstuurd, dan geldt de politiewetgeving. 

37. Is er een keuze gemaakt tussen informatie die je wil ontvangen vs. welke informatie je kan verwerken?

Bewust: eerst locatiegegevens. Vervolgens bewust kijken wat wil je, wat ga je ermee doen.

NETWERKEN / PROVIDERS 

38. Welke mobiele communicatiestandaarden worden door de app ondersteund? (Wifi/GSM/2G/3G/4G/…)

3G, 4G. 

NAVRAGEN ERCA: 

Werkt het doorgeven van locatiegegevens ook via Wifi? 

39. Wat betekenen veranderingen in het netwerk (van 3G, 4G naar VoLTE (5G)?

Voor de 112 app verandert er niks, de netwerkleverancier moet het bellen van 112 te ondersteunen.

40. Wat moeten de providers doen om de informatie bij de meldkamer te laten aankomen?

Niks

LEVERANCIER 

41. Is Digia de enige leverancier van een 112 app in Finland?

Ja

42. Wie is hiervan de opdrachtgever geweest?

ERCA

43. Wie heeft het intellectueel eigendom van de software?

Digia

44. Hoe wordt er omgegaan indien er klachten over de werking van de app binnenkomen?

Er zijn weinig klachten. Indien er een klacht komt, kijkt Digia of aanpassingen nodig zijn in een volgende

update.

TECHNIEK 

45. Hoe werkt de 112 app technisch gezien?

De werking van de 112 app kan het beste worden toegelicht op basis van de twee separate functies die de 

112 App realiseert.  
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52. Is er een indicatie te geven van wat is de verwerkingssnelheid indien deze systeemlimieten worden

benaderd?

Nee, doorgifte vindt in het algemeen plaats binnen < 10 seconden.

53. In hoeverre en zo ja op welke wijze, is er een testtraject doorlopen om de werking te garanderen?

Ja

54. In welke vormen kan de omgeving van de app worden geleverd (losse producten, Software as a service,…)

Op navraag, is afhankelijk van de gewenste governance.

55. Met welke kostensoorten moet bij realisatie van de verschillende vormen rekening worden gehouden?

(Structurele kosten, eenmalige kosten)

Zijn moeilijk te vertalen naar de Nederlandse situatie. Indicatief lijken de kosten voor

een pilot minimaal < € - . Voor een pilot lijkt een cloud oplossing met Google Maps een

oplossing.

56. Is de app eenvoudig te vertalen naar een andere taal (nederlands), zijn er eventuele beperkingen te

benoemen?

Ja

57. In welke mate is het app-systeem in de toekomst aanpasbaar om bijvoorbeeld foto of video materiaal te

versturen? Wat moet hierbij dan worden aangepast?

Is aanpasbaar, vereist wel aanpassingen in de “cloud” voor verwerking van aangeleverde informatie.

58. Op basis van welke informatie worden de locatie-gegevens bepaald?

Afhankelijk van het aantal zichtbare satellieten

59. Is hierbij een gemiddelde ervaren nauwkeurigheid te geven voor stedelijk gebied?

nee, vrij nauwkeurig. Volgens Digia overall gemiddeld 11 meter, meest nauwkeurig 3 meter.

60. Worden locatiegegevens eenmalig verstuurd of vindt er bij verplaatsing van de beller een update plaats? Zo

ja, kan dan ook nog de initiële locatie worden teruggehaald?

Nee, ja, ja.

61. Is het (eenvoudig) mogelijk om de locatiegegevens in een stand-a-lone geoplatform te visualiseren? Zo ja,

wie kan dan zo’n platform realiseren?

Kan worden geïntegreerd, voor een proef o.b.v. Google-Maps.

62. Wie stelt de lijst met overige niet spoed nummers in de 112 app vast?

ERCA, criteria zijn landelijke nummers of nummers waar door ERCA vaak naar wordt verwezen.

in de doorontwikkeling van de 112 App wordt het mogelijk deze nummers dynamische te wijzigen.

63. Welke inspanningen zijn er benodigd geweest met het beschikbaar maken van de app’s in de verschillende

app-stores?

Onbekend, is onderdeel van de totale realisatie geweest.

DOCUMENTATIE 

64. Is er (technische en functionele) documentatie?

Ja

OVERIG 

65. Hoe werkt de Finse meldkamerorganisatie (governance, werkzaamheden, etc)?

financieel



ERCA is een zelfstandige organisatie onder directe aansturing van het ministerie van binnenlandse zaken. 

De taken en bevoegdheden van ERCA zijn beschreven in een aparte wet. De ERCA heeft 6 locaties. Ze 

werken met landelijk ICT en zijn in een ver stadium met vernieuwing van het meldkamersysteem ERICA 

(Finse NMS, in gebruikname november 2017). ERCA heeft 580 mensen in dienst, waarvan 480 centralisten. 

De taken van ERCA zijn: intake, uitgifte, ondersteuning van disciplines tijdens de noodhulp en monitoring. De 

scope van de werkzaamheden van ERCA betreft noodhulp. Zaken zoals besteld vervoer worden niet door de 

ERCA gedaan, maar door disciplines zelf. De centralisten van de meldkamers zijn multi. 

66. Wat is de lange termijn visie van ERCA?

Eén virtuele meldkamer op 6 locaties.

67. Finland gebruikt Smart Locator system (Soort VIL), wat zijn ervaringen en ontwikkelingen?

ERCA gebruikt al lang (sinds 1999) Smart Locator, een soort VIL. De centralist stuurt een link en de melder

stuurt door het activeren van de link de locatiegegevens naar de centralist. Digia en ERCA zijn nu bezig om

Smart Locator te ontwikkelen voor situationele awareness. Uitgangspunt is behoud van regie (pull van

informatie, niet push door melder), opvragen van beelden of filmpjes via een link. Bij de ontwikkeling wordt

steeds gekeken welke extra functionaliteiten zijn nodig, wie heeft dit nodig, hoe ga je met de informatie om.

Stap voor stap (klein beginnen).






