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Richtlijn opstellen NL-Alert bericht

Een NL-Alert bevat minimaal de volgende componenten:

1. NL-Alert [automatisch]
2. Datum en tijd [automatisch]
3. Risico [wat is het gevaar] [wat is de bron]
4. Locatie [wat is de geografische (bron)locatie] [wat is het effectgebied]
5. Handelingsperspectief [wat moeten mensen doen/laten]
6. Informatie [waar vinden mensen meer informatie]

Ad 1 en 2. NL-Alert en Datum – Tijd
De NL-Alert applicatie zorgt er automatisch voor dat ieder bericht begint met NL-Alert,  
gevolgd door de actuele datum en tijd.

Ad 3. Risico - Wat is het gevaar en waardoor wordt dit veroorzaakt?
Deze component beschrijft het gevaar waaraan de bevolking mogelijk is blootgesteld. Het risico 
is opgebouwd uit:
• de gevaarzetting (en oorsprong)
• de bron (het object) die het gevaar veroorzaakt. 

Het doel van deze component in het alarmbericht is de lezer bewust te maken dat hij/zij mogelijk 
acuut gevaar loopt. 

De gevaarzetting geeft aan waaraan de bevolking mogelijk wordt blootgesteld. Afhankelijk van de 
gevaarzetting kan behoefte bestaan aan nadere toelichting door ook de oorsprong van het gevaar 
te benoemen, om de lezer werkelijk bewust te maken van de actuele situatie.  
Bijvoorbeeld: “explosiegevaar als gevolg van brand …”.

Hiernaast is er de oorsprong/bron, waarmee wordt bedoeld het soort object waarvandaan het 
gevaar wordt verspreid in de richting van de bevolking. Het type bron dat het gevaar verspreidt 
vormt in de tekst van een alarm of waarschuwingsbericht vaak een combinatie met de locatie waar 
de ramp zich voltrekt. Een voorbeeld is “brand bedrijf X in gemeente Y”. 



Ad 4. Locatie – bron en effectgebied
Deze component richt zich op de relevante locatie. Het Risico maakt de ontvanger van een bericht 
duidelijk dat er een acuut gevaar is. Met de component Locatie wordt het gevaar gelokaliseerd en 
kan de ontvanger verifiëren of het bericht daadwerkelijk betrekking op hem/haar heeft. 
Met  andere woorden: de ontvanger moet kunnen nagaan: ben ik op de locatie waar ik nu dit 
bericht lees, ook daadwerkelijk in gevaar? Afhankelijk van het type scenario ligt de nadruk in een 
bericht op het brongebied of effectgebied. Vermelding van beide is denkbaar: bijvoorbeeld “brand 
in natuurgebied X, ontruiming (deel van) gemeente Y”. 

Het type informatie dat hier kan worden vermeld is:
• Bronlocatie of gebied: daar waar de gevaarzetting zijn oorsprong heeft. (naam, bedrijf, locatie, 

natuurgebied, rivier, etc)
• Effectgebied: het gebied waarbinnen bevolking (en materieel) is blootgesteld aan het gevaar en 

schade kan ondervinden

Afgeleid van het type gevaar kan ook worden toegevoegd:
• Schuil/opvang locatie: adres van specifiek ingerichte ruimte
• Veilig gebied: geografische omgeving waar bevolking veilig kan verblijven

Ad. 5. Handelingsperspectief - Wat moeten mensen doen/laten?
Deze component van een NL-Alert biedt het handelingsperspectief aan de ontvanger. 

Het handelingsperspectief kan bestaan uit:
• Geografisch
• Nalaten/doen (na geografisch)
• Nalaten/doen (zonder geografisch)
• Zelfredzaamheid

Het handelingsperspectief in een NL-Alert is bedoeld voor personen die acuut worden bedreigd. 
Zij bevinden zich binnen het effectgebied en/of bewegen daar naar toe. Deze handelingen zijn te 
classificeren als:

1. Geografisch georiënteerde eerste levensreddende handelingen 
Voor verschillende gevaren moeten burgers zich naar een veilige locatie begeven eventueel 
aangevuld met handelingen gericht op het veilig kunnen verblijven op die locatie. Deze aanvul-
lende handelingen vallen onder de tweede categorie “nalaten of doen” Meest bekende voorbeeld 
is de instructie van de sirene: “ga naar binnen (locatie) en sluit deuren en ramen (maak locatie 
veilig)”.

2. Een Vervolghandeling m.b.t. nalaten of doen na een geografische handeling  
Deze categorie acties kunnen volgen op een geografische actie. Zo’n vervolgactie is gericht op het 
veilig ‘houden’ van de locatie waar de persoon zich bevindt. In het al genoemde voorbeeld van de 
instructie bij de sirene is het “sluit deuren en ramen en schakel ventilatie uit” bedoeld om 
in vloeden buitenshuis te houden. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen die bij een brand mogelijk 
vrijkomen niet het huis te laten binnen dringen. 



3. Levensreddende handelingen m.b.t. nalaten of doen zonder geografische handeling 
Deze categorie acties heeft niet direct betrekking op handelen om op een geografische locatie te 
komen. Wel kunnen de acties, voor alarmeringsdoeleinden, volgen op een geografische actie. 
Zo’n vervolgactie is gericht op het veilig ‘houden’ van de locatie waar de persoon zich bevindt. 

Voorbeelden van acties om na te laten of te doen in het kader van gezondheid:
• Drink / eet geen … (drinkwater, bladgroente, …)
• Gebruik papierenzakdoekjes en gooi weg na gebruik
• Was regelmatig uw handen
• Bel huisarts bij … (kortademigheid)
• …

4. Algemeen handelingsperspectief dat oproept tot zelfredzaam handelen  
Bij specifieke gevaarzetting hoeft niet altijd een veilige locatie gezocht te worden. Het gaat daarbij 
veelal om beschermen van de persoonlijke gezondheid tegen bacteriën of infecties die snel 
verspreiden. Dit betekent niet dat er geen geografisch gebied in het alarmbericht benoemd hoeft 
te worden. Immers, de ontvanger moet kunnen bepalen dat de handeling voor hem of haar is 
bedoeld. Voorbeeld hiervan is een mogelijke besmetting van het drinkwater: “drink geen kraan-
water in regio X”. Voor dit type handelingsperspectieven is over het algemeen het noemen van het 
effectgebied meest voor de hand liggend.

Voorbeelden algemeen handelingsperspectief:
• Blijf rustig en volg aanwijzingen op
• Maak gebruik van ontruimingsplan (van het gebouw waar u bent)
• …

Ad 6. Informatie
De informatie-component verwijst de ontvanger van een NL-Alert naar een ander medium voor 
meer informatie. Denk hierbij aan een rampenzender (of een radio en televisiezender zonder deze 
status), een internetsite of een voorlichtingsloket. Met andere woorden: kijk/luister naar …, ga naar 
www…, bel voor meer informatie …, enzovoort. 

De informatie-component is ondergeschikt aan de actie-component, zeker wanneer dit een acuut 
uit te voeren handelingsperspectief bevat. In een eerste alarmbericht gericht op acuut uit te voeren 
actie, moet worden gewaakt voor het ‘overschaduwen’ van het dwingende advies actie te onder-
nemen om in veiligheid te blijven of komen door het verwijzen naar meer informatie. Een (eerste) 
alarmbericht kan zonder informatie-component worden verstuurd.

Het doorverwijzen naar een ander media wordt relevant wanneer individuen (eventueel) na het 
acute handelingsperspectief in veiligheid zijn en behoefte aan informatie bestaat over de stand van 
zaken rond de dreiging of ramp en eventueel indien verdere acties noodzakelijk zijn. 


