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Geachte heer Vroomans
Op 11 maart jl. heeft 11 een brief gestuurd over het geautomatiseerd leveren van
NL-Alert berichten aan uw app YAZULA. In uw brief doet u uw beklag dat de
aansluiting op deze voorziening lang heeft geduurd en dat de vertrekborderi bij
haltes in het openbaar vervoer eerder zijn aangesloten op het NL-Alert systeem
dan de YAZULA app. U bent van mening dat daardoor sprake is discriminatoir
handelen.
Ik betreur het dat u aan het contact met het ministerie in het afgelopen jaar een
negatieve beleving heeft overgehouden.
NL-Alert heeft als doel mensen te alarmeren en informeren over een levens- of
gezondheidsbedreigende situatie, zoals een grote brand, een terroristische
aanslag, explosiegevaar of onverwacht noodweer. NL-Alert beoogt zoveel mogelijk
mensen te bereiken. Berichtgeving via celi broadcasting op de mobiele telefoon
heeft een groot bereik onder cle bevolking, maar verdere groei is wenselijk.
Daarom kijken het ministerie en de veiligheidsregio’s naar andere middelen om
mensen te bereiken met NL-Alert. Deze andere middelen zijn gericht op het
bereiken van specifieke groepen en het bereiken van mensen via andere
manieren dan de mobiele telefoon.
Enige tijd geleden heeft u het ministerie verzocht om de verstrekking van NL-Alert
berichten op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie. Er zijn
verschillende manieren voor de overheid om openbare informatie beschikbaar te
stellen voor hergebruik, zoals het plaatsen van een bestand op een openbare
website waarin de openbare informatie is opgenomen. In het NL-Alert systeem is
een voorziening opgenomen waarbij NL-Alert berichten op een geautomatiseerde
wijze kunnen worden verstrekt aan een derde partij. Uw app is inmiddels
aangesloten op deze voorziening.
Het ministerie en de veiligheidsregio’s vinden het belangrijk dat NL-Alert
berichten ook bekend worden gemaakt in het getroffen gebied via de digitale
vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. Mensen die zich op het moment
van een incident in het openbaar vervoer bevinden, maar niet bereikbaar zijn via

en ons kenmerk vermelden.
wiit u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

de mobiele telefoon, kunnen via de vertrekborden in het openbaar vervoer
worden gewaarschuwd. Het ministerie en de veiligheidsregio’s hebben vastge
steld
dat berichtgeving van NL-Alert berichten op de vertrekborden noodzakelijk
en
urgent is. Het realiseren daarvan past binnen de wettehjke taak en
verantwoordelijkheid van de overheid om ook mensen te bereiken met NL-Alert
die op het moment van het incident niet via de mobiele telefoon kunnen worden
bereikt.
De Wet hergebruik overheidsinformatie geeft burgers het recht om te verzoeken
openbaar gemaakte informatie van de overheid te mogen hergebruiken voor
andere doeleinden (waaronder commerciële doelen). Bij de verstrekking van
NL-Alert berichten ten behoeve van het tonen daarvan op de vertrekborden
in het
openbaar vervoer is echter geen sprake van hergebruik in de zin van artikel 1 van
de Wet hergebruik overheidsinformatie. De decentrale openbaar vervoerautoriteiten voeren namelijk een publieke taak uit en het waarschuwen van
reizigers over incidenten die van invloed kunnen zijn op hun reisgedrag is
onderdeel van de publieke taak van de openbaar vervoerders. Er is daarom in dit
geval niet discriminatoir gehandeld.
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Omdat YAZULA de eerste commerciële partij is die verzocht heeft om verstre
kking
van NL-Alert berichten op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie
heeft
het ministerie eerst een nadere analyse moeten uitvoeren. Tijdens deze analys is
e
verkend welke mogelijkheden er zijn voor het stellen van voorwaarden binnen
de
juridische kaders en welke voorwaarden van toepassing zouden moeten zijn voor
de aansluiting van commerciële partijen nu en in de toekomst. De afronding van
dit traject heeft helaas aanzienlijk meer tijd gekost dan tevoren door mij was
ingeschat. U had daarover beter geinformeerd moeten worden.
Ik heb waardering voor uw inzet om een bijdrage te leveren aan de verdere
verspreiding van NL-Alert berichten. Uw app YAZULA ontvangt inmiddels NL-Alert
berichten. De projectleider zal regelmatig met u de voortgang bespreken.
De brief is in afschrift aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid gestuu
rd.
De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens

P.T. Gelton
Directeur Veilieidsreio’s. Crisisbeheersing en Meldkamer
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