
 

 
blad 1 van 7 

Uitvraagprotocol 
 

Toelichting  Uitvraagprotocol ten behoeve van meldkamers die een incidentmelding kunnen ontvangen. 
 

Wie 

o Naam melder en bereikbaarheidsgegevens

o Roepletters/nummer schip

o Naam schip  

o Type schip

Wat 

o Personen aan boord (POB's)

o Aantal gewonden/vermisten

o Lading 

o Aard van incident  

o Wat is waargenomen (meerdere schepen betrokken)

Waar 

o Positie schip (KM raai) 

o Dichtstbijzijnde boei of haven

o Havennummer 

Wanneer 

o Wanneer heeft incident plaatsgevonden
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Meldkamerprotocollen  

Keuze: Instellen C-GMK:

GMK 
Flevoland

NeeJa

Of

ACTIES:
- Acties in de rol van GMK uitvoeren
- Besluit instelling/toewijzing C-GMK
- Doormelding naar andere GMK
- Omliggende regio’s informeren over svz onderstaande inhoudelijke punten
- Contact C-VP / KWC via schema hiernaast als contact voor alle GMK’s
- Check bij KWC of NLPD op de hoogte is

- Breng aan alle partijen sitrap uit na afloop hectische fase (binnen 1 uur na aanvang) bij voorkeur via mail of fax
- ……………..

TAKEN:
- Is verantwoordelijk voor de (afstemming over) de alarmering ten behoeve van het incident met de bijbehorende 
acties. 
- Heeft regie over het bovenregionaal berichtenverkeer en zorgt ervoor dat  de eenheden naar de juiste (landelijke) 
gespreksgroepen schakelen (zie Informatiemanagement).
- Communiceert met de betrokken GMK’s en informeert de CMIJ en het KWC binnen het IJsselmeergebied.
- Alarmeert het C-ROT (of heeft daarover contact met de bijbehorende GMK) 
- Alarmeert het C-RBT (of heeft daarover contact met de bijbehorende GMK) 
- Is operationele vraagbaak en verzorgt afstemming voor en met de driehoek CMIJ, KWC en de betrokken GMK’s;

Locatie 
bekend?

INHOUD:
- Uit welke scenario’s kaarten/protocol is het incident opgebouwd
- Hanteer bij afhandeling scenarioprotocol afstemming en scenariokaart uit IBP
- Welke dienst, instantie is procesverantwoordelijk
- Wie is leidend ter plaatse, is er een OSC
- Welke eenheden zijn ingezet
- Wat is de locatie van het CoPI (bij >/- GRIP 1)
- Wat is de aanlandingsplaats
- Hoe zijn de verbindingen georganiseerd
- Hoe is voorlichting geregeld
- ………………….

Instellen C-GMK

GMK Flevoland 
wijst aan

GMK Bron regio
Flevoland,

Fryslan,
Noord-Holland Noord,
Gooi en Vechtstreek

C-GMK

C-VP KWC

GMK GMKGMK

VP VPVP NLPD

andere regio
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Keuze: Locatie incident tov de kant Acuut medisch handelen  : 

*1 Redding vanaf de kant is realistisch *2 Als opstappers mee op reddingboot

Doormelden
aan KWC

Nee

Ja

ACTIES : 
- Beslis en communiceer wie rol van C -GMK heeft, zie protocol C-GMK
- Opschaling (GRIP) en de OSC functie bepalen
- Organiseer verbindingen, koppel gespreksgroepen in C2000
- Stem af wat door wie ingezet word 
- Stem de locatie van het CoPI en aanlandingsplaats af
- Betrek scenariokaart en kijk of andere scenario’s betrokken zijn 
- Informeer C-VP in ieder geval na afloop ivm incident registratie 

TAKEN : 

Dichtbij kant *1 

ACTIES SUBSCENARIO’S :
-neergestort vliegtuig
-als personen van boord zijn, ga naar scenario 7
-voor het sub -scenario ziekte aan boord is er ook een belangrijke rol voor de GHOR, neem direct contact op met betrokken 
GHOR 

Locatie  Direct 
landeenheden

alarmeren

Afstemming meldkamer  s : scenario 1 Mens en dier in nood

- Aanname melding door één van de meldkamers adhv uitvraagprotocol
- Scenariokeuze maken 
- Doormelding naar de meldkamer van het primaire proces 
- Onderstaande acties uitvoeren :

Doormelden
aan KWC

Nee

Ja

Acuut medisch 
handelen 

noodzakelijk

Gewonden Direct
ambulance 
alarmeren *2

daarnadaarna

(C -) GMK 

Alleen direct alarmeren als het incident 
dichtbij de kant plaatsvindt anders 
altijd eerst door alarmeren

Beslissingsbevoegdheid 
aanlandingsplaats regelen KWC in 
afstemming met OvD (bijlage IBP )

Alarmering Ambulance en mogelijk 
MMT

Aandachtspunt tijd / tempo

KWC
primair proces verantwoordelijk
directeur Kustwacht

Alarmering reddingsvaartuigen en
helikopter conform inzetvoorstel en
dekkingsplan

Contact Radio Medisch Advies tbv
inschatting medische zorg voor 
mogelijk slachtoffer

Aandacht voor indirecte alarmering
van eenheden reddingsbrigade (in 
IJsselmeergebied Hoorn en Naarden)

Contact met C-GMK over locatie 
aanlandingsplaats

Inlichten C-VP, AICP

C-VP 

Ondersteunen bij positiebepaling

Verkeersmanagement 
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Keuze: Effecten naar het land

ACTIES SUBSCENARIO’S:
- indien dieren betrokken hiervoor juiste deskundigheid inschakelen, zie scenariokaart

Afstemming meldkamers: Scenario 2 en 6 Verontreiniging oppervlaktewater en ecologisch 
incident
- Aanname melding door één van de meldkamers adhv uitvraagprotocol
- Scenariokeuze maken
- Doormelding naar de meldkamer van het primaire proces 
- Onderstaande acties uitvoeren:

ACTIES:
- Beslis en communiceer wie rol van C-GMK heeft, zie protocol C-GMK
- Opschaling (GRIP) en de OSC functie bepalen
- Organiseer verbindingen, koppel gespreksgroepen in C2000
- Stem af wat door wie ingezet word
- Stem de locatie van het CoPI en aanlandingsplaats af
- Betrek scenariokaart en kijk of andere scenario’s betrokken zijn 
- Informeer C-VP in ieder geval na afloop ivm incident registratie 

TAKEN:

(C-) GMK 

Maatregelen op het land 
afstemmen,dan scenario 3

Afstemmen of voorlichting vanuit 
"land"partijen nodig is

KWC

Mogelijk organisatie materiële bijstand

Inlichten NLPD

C-VP 
primair proces verantwoordelijk 
nautisch beheerder, EZ is 
verantwoordelijk voor een ecologisch 
incident

Aanwijzen OSC

Rol voorlichting invullen

Ministerie van EZ betrekken
Waterschap inlichten

Deskundigen raadplegen: milieudienst, 
RIVM, BOTMI

Verkeersmaatregelen nemen

Conform dit 
protocol

Nee

Ja

Naar het land

Effect Via GMK 
Veiligheidsregio 

inschakelen
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Keuze: Locatie en Mensen betrokken

ACTIES SUBSCENARIO’S:
-

Afstemming meldkamers: Scenario 3 en 4 Ongeval met gevaarlijke stof en Brand en/of explosie

- Aanname melding door één van de meldkamers adhv uitvraagprotocol
- Scenariokeuze maken
- Doormelding naar de meldkamer van het primaire proces 
- Onderstaande acties uitvoeren:

ACTIES:
- Beslis en communiceer wie rol van C-GMK heeft, zie protocol C-GMK
- Opschaling (GRIP) en de OSC functie bepalen
- Organiseer verbindingen, koppel gespreksgroepen in C2000
- Stem af wat door wie ingezet word
- Stem de locatie van het CoPI en aanlandingsplaats af
- Betrek scenariokaart en kijk of andere scenario’s betrokken zijn 
- Informeer C-VP in ieder geval na afloop ivm incident registratie 

TAKEN:

(C-) GMK 
primair proces verantwoordelijk 
brandweer

Alarmering TS+OvD volgens 
dekkingsplan, aanvullende alarmering 
voor OGS: AGS

Organiseer vaartuig via KWC

Gevaarsinschatting voor hulpverleners 
doorgeven

Meteo, ontsmetting

C-VP inlichten

Aanwijzen OSC

KWC

Organiseer transport voor brandweer

Inbreng kennis schepen met 
blusmiddelen en overdruk 
mogelijkheden

Inlichten NLPD

C-VP 

Verkeersmanagement

Ondersteunen bij positiebepaling

Informeren naar bluswatervervuiling , 
scenario 2

Kennis over kegelschepen inbrengen

Schade aan het milieu, dan ander 
scenario

Volg dit scenarioNee

Ja

Mens en dier 
in nood

Mensen 
betrokken

Eerst acties 
scenario 1 volgen

Organiseer boten 
voor transport

Nee

Ja

Dichtbij kant

Locatie Direct 
landeenheden 

alarmeren

daarna
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Keuze: Locatie incident tov de kant :

Doormelden 
aan NLPD

Nee

Ja

Dichtbij kant

ACTIES SUBSCENARIO’S:
-

Locatie Direct 
landeenheden 

alarmeren

Afstemming meldkamers: Scenario 5 Ordeverstoring

- Aanname melding door één van de meldkamers adhv uitvraagprotocol
- Scenariokeuze maken
- Doormelding naar de meldkamer van het primaire proces 
- Onderstaande acties uitvoeren:

ACTIES:
- Beslis en communiceer wie rol van C-GMK heeft, zie protocol C-GMK
- Opschaling (GRIP) en de OSC functie bepalen
- Organiseer verbindingen, koppel gespreksgroepen in C2000
- Stem af wat door wie ingezet word
- Stem de locatie van het CoPI en aanlandingsplaats af
- Betrek scenariokaart en kijk of andere scenario’s betrokken zijn 
- Informeer C-VP in ieder geval na afloop ivm incident registratie 

TAKEN:

(C-) GMK 
primair proces verantwoordelijk politie

Alarmering conform inzetvoorstel en 
dekkingsplan

Aanwijzen OSC

Voorlichting organiseren

KWC

Inlichten NLPD

C-VP 

Verkeersmanagement, afsluiten 
vaarweg

Ondersteunen bij positiebepaling
Input strafrechtelijk onderzoek
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Keuze: Andere scenario’s van toepassing

ACTIES SUBSCENARIO’S:
- Op de oever dan direct GMK waarschuwen, voor eenheden vanaf het land
- Vermist met personen, ga naar scenario 1

Afstemming meldkamers: Scenario 7 Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading

- Aanname melding door één van de meldkamers adhv uitvraagprotocol
- Scenariokeuze maken
- Doormelding naar de meldkamer van het primaire proces 
- Onderstaande acties uitvoeren:

ACTIES:
- Beslis en communiceer wie rol van C-GMK heeft, zie protocol C-GMK
- Opschaling (GRIP) en de OSC functie bepalen
- Organiseer verbindingen, koppel gespreksgroepen in C2000
- Stem af wat door wie ingezet word
- Stem de locatie van het CoPI en aanlandingsplaats af
- Betrek scenariokaart en kijk of andere scenario’s betrokken zijn 
- Informeer C-VP in ieder geval na afloop ivm incident registratie 

TAKEN:

(C-) GMK

Rol voorlichting invullen indien er 
bestuurlijke implicaties kunnen zijn:
vb: object in vaarweg
vb: passagiers betrokken

Bij betrokkenheid van personen (in 
gevaar, dan scenario 1

KWC

Bij betrokkenheid van personen (in 
gevaar, dan scenario 1

C-VP 
primair proces verantwoordelijk 
nautisch beheerder

NLPD informeren voor mogelijk 
onderzoek

Bij betrokkenheid van personen (in 
gevaar, dan scenario 1

Aanwijzen OSC

Bij verontreiniging water, dan scenario 
2

Bij stremming vaarweg en 
omvaarroutes ook verkeersposten in 
andere vaargebieden waarschuwen

Volg dit scenarioNee

Ja

Mens en dier 
in nood

Mensen 
betrokken

Eerst acties 
scenario 1 volgen

 

  

 


