
1 
 



2 
 

Colofon 
Projectnaam NL-Alert 
Versienummer 0.8 
Contactpersoon Erik Kroon 
Organisatie NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie  
  

  



3 
 

Inhoud 

Inhoud ........................................................................................... 3 

1. Inleiding ............................................................................... 4 

1.1 Achtergrond .......................................................................... 4 
Wetgeving .................................................................................. 4 

1.2 Brondocumenten ................................................................... 5 

2 Functionele beschrijving NL-Alert ............................................ 6 

2.1 NL-Alert in vogelvlucht ........................................................... 6 
2.1.1 Diensten aan de verschillende stakeholders ......................... 6 
2.1.2 Wanneer wordt NL-Alert ingezet? ....................................... 7 
2.1.3 Hoe werkt NL-Alert? ......................................................... 8 
2.1.4 Toestelbezit in Nederland .................................................. 9 
2.1.5 Positionering ................................................................. 10 
2.1.6 Benodigde (rand-)apparatuur .......................................... 12 
2.1.7 Kosten voor de burger .................................................... 13 
2.1.8 Beperkingen NL-Alert ..................................................... 13 

2.2 Doelgroep(en) ..................................................................... 14 
2.2.1 Voor wie is NL-Alert? ...................................................... 14 
2.2.2 Bijzondere doelgroepen .................................................. 14 

2.3 Gedrag van NL-Alert ............................................................ 15 
2.3.1 Burgers......................................................................... 15 
2.3.2 Professionals ................................................................. 16 

2.4 Gedrag in crisissituaties ........................................................ 18 

3 De techniek en organisatie achter NL-Alert ............................ 20 

3.1 De technische keten ............................................................. 20 

3.2 De beheerorganisatie ........................................................... 24 

3.3 De processen ten behoeve van ondersteuning van de burger .... 25 
3.3.1 Initiële levering .............................................................. 26 
3.3.2 Service proces koude fase ............................................... 26 
3.3.3 Service proces warme fase .............................................. 26 

3.4 Het strategisch beheer bij VenJ ............................................. 26 

3.5 De bestuurlijke keten / governance ........................................ 27 

4 Service levels ......................................................................... 28 

4.1 Beschikbaarheid dienst ......................................................... 28 

4.2 Storingen ........................................................................... 28 
4.2.1 Afhandeling van storingen ............................................... 28 
4.2.2 Informatievoorziening bij verstoringen .............................. 29 

4.3 Rapportages ....................................................................... 29 
 
 



4 
 

1. Inleiding 

1.1 Achtergrond  

Wetgeving 
De overheid (in iedere gelaagdheid) heeft de verplichting de burger te 
informeren over mogelijke risico’s in hun werk-/leefomgeving. Dit is nader 
belegd in wetgeving, besluiten, aanwijzingen en onder andere terug te 
vinden in artikelen uit: 

* de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 
* de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo)1  
* het Besluit inzake rampen en crisis 

 
Algemeen 
Tijdige, consistente en betrouwbare communicatie tussen overheid en 
burgers bij incidenten, rampen en crises is van groot belang. In eerste 
instantie om mensen binnen het geselecteerde gebied te alarmeren en 
adequaat te informeren over de ontstane situatie, het mogelijk risico dat 
zij lopen en de wijze waarop zij de gevolgen van dat risico kunnen 
verkleinen of uitsluiten.  
De overheid doet daarbij een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid 
van burgers. 
 
Vanuit de wens en plicht van de overheid is de dienst NL-Alert ontwikkeld 
om mensen te alarmeren en informeren. Dit geschiedt door middel van 
een tekstbericht op mobiele, met telecomoperator verbonden netwerken, 
telefoons of andere daartoe geschikte toestellen snel en betrouwbaar een 
op maat gesneden handelingsperspectief te bieden.  
De verantwoordelijkheid voor het alarmeren en informeren van burgers en 
het verstrekken van handelingsperspectief is decentraal belegd.  
De Minister van Veiligheid en Justitie (hierna te noemen VenJ) stelt de 
dienst NL-Alert ter beschikking aan het decentrale gezag. 
 
Doel van dit document 
Dit document beoogt een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van 
de dienst NL-Alert en alle mogelijkheden en beperkingen die daarbij 
horen. Daaronder valt in ieder geval: 

1. de functionele werking van de dienst zelf 
2. de technische werking van de dienst zelf 
3. betrokken partijen en hun rol in de keten 
4. de processen die nodig zijn om burgers en professionals (veelal de 

meldkamer centralisten) gebruik te kunnen laten maken van NL-
Alert.  

Nieuwe inzichten worden verwerkt in dit document: het is zogezegd een 
levend document. 
Dit document is leidend2 bij eventuele tegenstrijdigheden met andere 
documenten, maar niet perse volledig: vanuit dit document kan verwezen 
worden naar andere relevante documenten (inclusief versienummer). 
 
 
Doelgroep 
Dit document is bedoeld voor: 

1. Primair: de direct betrokkenen bij de dienst NL-Alert (VenJ, 
Veiligheidsregio´s en beheerder de Nationale Politie).  

                                              
1 Deze is per 1-10-2010 komen te vervallen maar vormde wel mede de basis voor de dienst NL-Alert 
2 Voor zover er geen sprake is van vigerende wet- en regelgeving die dit noodzakelijk maakt. 
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2. Secundair: de andere stakeholders van de dienst NL-ALert. 

1.2 Brondocumenten 
# Document Versie Datum 

1   Inzet en Beleidskader NL-Alert 2015 1 01-05-2015 
2   Cell broadcast for Public Warning 

Systems 3GPP standard 23.041 (ETSI 
123.041) 

  

3   ATIS CMAS standard   
4   Besluit aanwijzingen aanbieders 

inzake alarmeringsdienst NL-Alert  
DGETM-TM 

nr. 14191166 
27-11-2014 

5   Overeenkomst Centric Ontwikkeling 
Systeem en Dienstverlening inzake 
burgeralarmering via Cell Broadcast 

2009-08-20 29-01-2010 

6   Dienstbeschrijving Ethernet VPN 6.0  
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2 Functionele beschrijving NL-Alert 

2.1 NL-Alert in vogelvlucht 
Bij het beschrijven van de dienst NL-Alert voor haar stakeholders is vanuit 
twee gebruikersperspectieven bekeken:  

1. vanuit de burger 
2. vanuit de professional (meldkamer centralist).  

Waar deze ten opzichte van elkaar verschillen is dit, voor zover mogelijk, 
aangegeven. Daarnaast wordt kort ingegaan op overige stakeholders. 

2.1.1 Diensten aan de verschillende stakeholders 
 
Burgers 
NL-Alert is een technisch middel dat voor, tijdens en na een calamiteit 
ingezet kan worden om de burger te alarmeren en te informeren over 
mogelijke risico’s in haar omgeving. Het middel biedt de overheid de 
mogelijkheid tot het gericht adviseren van de burger om de gevolgen van 
de calamiteit zo veel mogelijk te beperken. De informatie aan de burger is 
situatie gerelateerd en wordt aan de burger verstuurd binnen het daartoe 
geselecteerd gebied in Nederland. Burgers kunnen zich niet ´abonneren´ 
op de dienst op het mobiele operator netwerk. De burger ontvangt het 
bericht zonder enige kosten en de dienst is volledig anoniem. 
 
De dienst NL-Alert biedt de mogelijkheid om een zorgvuldig opgesteld 
bericht bestemd voor de burger te versturen vanuit de meldkamer van de 
veiligheidsregio. Dit bericht wordt vervolgens via de zendmasten van de 
aanbieders (Operators) van Mobiele telecommunicatie Netwerken (hierna 
te noemen MNO´s) uitgezonden. Dit bericht kan vervolgens, gedurende 
de looptijd van het bericht, ontvangen worden door alle ingeschakelde, 
voor NL-Alert geschikte en ingestelde, mobiele telefoons binnen het 
zendbereik van de geselecteerde masten.  
Door de geografisch-specifieke verspreiding van het bericht zal een bericht 
voor de meeste ontvangers van het bericht relevant zijn.  
 
Professional 
De dienst NL-Alert biedt een technisch middel waarmee de professional 
situatie gerichte berichten kan versturen naar de burger. De berichten 
kunnen alleen maar worden uitgezonden via een op het NL-Alert systeem 
aangesloten computer die in de meldkamers van de betreffende 
Veiligheidsregio’s is geplaatst. Het systeem biedt door verschillende 
autorisaties de mogelijkheid om op drie niveaus (gebiedsomvang) 
berichten uit te zenden:  

1. regionaal 
2. bovenregionaal 
3. landelijk.  

Bestuurlijk is er vooralsnog voor gekozen om een gebruiker standaard van 
een regionaal account te voorzien. Daarnaast is per regio een 
bovenregionaal account beschikbaar. Dit bovenregionale account stelt de 
betreffende veiligheidsregio in staat berichten te versturen in de eigen, 
plus de direct aan de eigen regio grenzende veiligheidsregio’s. De 
autorisatie om landelijk berichten uit te kunnen zenden is voorlopig alleen 
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toegekend aan de beheerder van de dienst NL-Alert3 en het mandaat 
hiervoor beperkt zich tot het versturen van het landelijk controlebericht. 
 
Kenmerk mobiele communicatie via de dienst NL-Alert 
Een belangrijk kenmerk van telecommunicatie is dat het signaal van een 
zendmast niet bij een ‘getekende’ grens stopt. Voor de dienst NL-Alert zijn 
de gebieden van de veiligheidsregio’s vooraf gedefinieerd. Het is echter 
niet mogelijk heel scherp omlijnde uitzendgebieden te definiëren.  
Doordat signalen van zendmasten verder kunnen reiken kan de situatie 
ontstaan dat burgers (vlak) over de grens van een andere Veiligheidsregio 
of buiten een op de situatie gericht getekend gebied berichten ontvangen. 
Door technische en/of atmosferische omstandigheden kan dit 
daadwerkelijke uitzendgebied de ene keer groter zijn dan de andere keer. 
 
Overige direct betrokken stakeholders 
Het NL-Alert Broker systeem is een Content Management Systeem dat de 
berichten ontvangt vanuit de meldkamer, deze doorzet naar de MNO´s en 
de resultaat en/of fout gegevens verwerkt en vervolgens presenteert aan 
de centralist in de meldkamer. De Broker informeert, binnen 1 minuut na 
uitsturen van de meldkamer, via een email bericht, een beperkt aantal 
stakeholders over het versturen van een NL-Alert bericht door de 
veiligheidsregio of een meldkamer namens een veiligheidsregio. Dit 
bericht bevat de letterlijke tekst en een afbeelding van het geselecteerde 
gebied. De daartoe gerechtigde ontvangers kunnen op een verzendlijst 
worden gezet door de beheerder.  Daarnaast worden specifiek daartoe 
gerechtigden binnen 10 minuten na het versturen van een NL-Alert 
bericht, via een email bericht, geïnformeerd over de status van het 
verzenden van het bericht. De ontvanger wordt hierbij geïnformeerd over 
het aantal geselecteerde cellen door de MNO’s en het aantal cellen dat 
daadwerkelijk heeft uitgezonden. Het resultaat wordt, in verhoudingen, als 
percentage weergegeven per netwerk (2G, 3G of 4G (deze laatste moet 
technisch gerealiseerd worden verwachting is medio 2018)). 

2.1.2 Wanneer wordt NL-Alert ingezet? 
In het door het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgestelde  inzet- en 
beleidskader (ref.) wordt nauwkeurig omschreven wanneer NL-Alert kan 
en mag worden ingezet. 
 
Daarnaast wordt tweemaal per jaar, op de eerste maandag van juni en de 
eerste maandag van december, beide om 12:00 uur, een landelijk 
controlebericht uitgezonden. Dit tijdstip valt samen met het maandelijks 
testen van de (WAS) sirenes. Het doel van het controlebericht is tweeledig 
namelijk: 

- burgers kunnen controleren of hun mobiele telefoon juist is 
ingesteld door het ontvangen van een NL-Alert bericht op hun 
telefoon. Het niet, of niet tijdig, ontvangen van het bericht kan 
naast, het niet juist ingesteld zijn, mede afhankelijk zijn van het 
gebruik van het toestel en het soort netwerk waarop de mobiele 
telefoon van de burger zich bevindt.  

- de overheid verkrijgt gegevens over het percentage bereikte 
burgers door het uitvoeren van een enquête onder de bevolking. 

 

                                              
3 Nationale Politie, Politie Diensten Centrum, Meldkamer Diensten Centrum namens het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie 
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2.1.3 Hoe werkt NL-Alert? 
NL-Alert staat als technisch middel ter beschikking aan de meldkamers 
van de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s besluiten per situatie of zij 
van de dienst NL-Alert gebruik willen maken. Indien besloten wordt om de 
dienst NL-Alert te gebruiken zal, in samenspraak met verantwoordelijken 
ter plaatse, worden bepaald welk gebied moet worden gealarmeerd.  
De communicatiemedewerker stelt een te versturen tekstbericht op met 
informatie en wanneer van toepassing een situatiegericht advies.  
De centralist op de meldkamer voert het bericht in, tekent het gebied 
waarbinnen het bericht dient te worden uitgezonden en verstuurt dit 
vervolgens. 
De Broker ontvangt het bericht en verrijkt dit met de kaartcoördinaten die 
vervolgens met het bericht worden meegestuurd naar de aangesloten 
mobiele operators.  
Elke mobiele operator bepaalt, binnen de database van haar Cell 
Broadcast Center (CBC), via welke van zijn zendmasten het bericht moet 
worden uitgezonden. De op het telecommunicatienetwerk van de 
operators aangesloten middelen (mobiele telefoons maar ook tablets (die 
voorzien zijn van een radio modem en geplaatste (geldige) SIM kaart en 
ingesteld NL-Alert kanaal)) die verbinding hebben met de betreffende 
zendmasten kunnen vervolgens het bericht ontvangen. Dit versturen 
geschiedt door middel van cell broadcast techniek. Deze techniek maakt 
het mogelijk om binnen enkele seconden een bericht naar alle met 
mobiele operator netwerken verbonden telefoons in een bepaald gebied te 
verspreiden. 
 
Deze cell broadcast techniek werkt als een (bijvoorbeeld FM-) 
omroepzender: de zendmasten zenden het bericht uit via 2 specifieke 
kanalen: 

1. 919, deze is door de gebruiker zelf in te stellen (Nederland 
specifiek)  

2. 4371 (CMAS), deze is voor het overgrote deel vanuit fabriekswege 
(internationaal) ingesteld.  

Omdat door systeem instellingen van de Broker is bepaald dat de mobiele 
operators het NL-Alert bericht elke minuut dienen te herhalen, zullen 
burgers die zich van buiten naar binnen het gebied verplaatsten ook het 
NL-Alert ontvangen. Telefoons die een bericht reeds aan zijn gebruiker 
hebben getoond, zullen identieke herhaalberichten negeren, zodat burgers 
een bericht slechts eenmaal zullen zien. Afhankelijk van het merk, model 
of software versie kan het voorkomen dat een bericht alsnog meermaals 
wordt getoond (bijvoorbeeld als beide kanalen actief zijn zullen er 2 
waarschuwingen getoond kunnen worden namelijk INFO en EXTREEM). 
Indien de veiligheidsregio een bestaand bericht aanpast of een nieuw 
bericht verstuurt, zal het nieuwe bericht wel weer worden getoond op het 
scherm van o.a. de mobiele telefoons omdat dit bericht een nieuw uniek 
berichtnummer heeft.  
 
Voorwaarden 
Een NL-Alert bericht zal na opstellen door de veiligheidsregio binnen 
enkele seconden kunnen worden verstuurd naar alle mobiele telefoons in 
het getekende verzendgebied. Om berichten te kunnen ontvangen moeten 
mobiele telefoons aan een aantal voorwaarden voldoen: 

• Het toestel moet AAN staan 
• Het toestel moet binnen het bereik zijn van één van de mobiele 

operators in Nederland en geregistreerd zijn op één van de, voor 
het bericht, geselecteerde zendmasten van de Nederlandse MNO 
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• Het toestel moet de cell broadcast functionaliteit ondersteunen en 
de NL-Alert kanalen 4371 (primair) en/of 919 moet zijn ingesteld. 
Dat laatste kan automatisch via de WEA standaard (later meer 
hierover) of handmatig voor oudere toestellen 

• MNO’s dienen binnen 3 minuten over minimaal 95% van alle 
geselecteerde cellen het NL-Alert bericht uitzenden 

 
Voor mobiele telefoons die via 2G en 3G netwerken verbonden zijn geldt 
de volgende additionele voorwaarde: 

• Om het bericht te kunnen ontvangen mag het toestel geen 
gesprek en/of datasessie afhandelen. In de internationale 
standaardisatie voor mobiele telefonie is binnen de 2G en 3G 
standaard voor mobiele telefoons afgesproken dat een 
telefoongesprek en/of datasessie prioriteit hebben boven cell 
broadcast berichten. Het komt daarom voor dat burgers niet direct 
het allereerste NL-Alert bericht ontvangen, maar één van de 
herhaalberichten.  
Door burgers wordt dit effect gepercipieerd als vertraging. 

NOOT: Aangezien 4G toestellen vooralsnog alleen via 2G en 3G netwerken 
telefoongesprekken afhandelen, geldt deze voorwaarde ook voor bellen 
met een 4G toestel. In juni 2017 zijn de eerste Nederlandse operators 
begonnen met het uitrollen van de functionaliteit ´bellen via 4G´. Op dat 
moment komt deze voorwaarde voor gebruikers die op het moment van 
uitzenden aangesloten zijn op een 4G netwerk van een aangesloten 
operator te vervallen en zal het bericht altijd direct getoond worden. 
 

2.1.4 Toestelbezit in Nederland 
 
Bron: http://www.marketingfacts.nl/berichten/het-mobiel-gebruik-in-nederland-de-cijfers 
 
Vier op de vijf Nederlanders bezit een smartphone. 

 
Cijfers van Telecompaper laten zien dat 81% van de Nederlanders van 18 
tot 80 jaar in bezit is van een smartphone. Met deze cijfers heeft de 
adoptiecurve nu het segment van ‘late majority’ bereikt. De grootste groei 
komt van de senioren. Ruim de helft (54%) van de vijfenzestigplussers 
bezit een smartphone. In 2014 was dat nog 40%. Onder jongeren is de 
groei beperkt, onder hen is de penetratie reeds 95% 
 

 
Bron: comScore – ‘Mobile future in focus 2013’ 
 
Sinds (ruim) twee jaar is er in de (internationale) smartphonemarkt 
sprake van een duopolie van Android (Google) en iOS (Apple). In het 
laatste kwartaal van 2014 was 76,6% van de verkochte smartphones een 
Android-device terwijl 19,7% draaide op iOS zo blijkt uit cijfers van IDC. 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/het-mobiel-gebruik-in-nederland-de-cijfers
http://www.marketingfacts.nl/berichten/mobile-future-in-focus-2013
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Windows Phone is na Android en iOS het meest aanwezig op verkochte 
smartphones (2,8%) 
 

2.1.5 Positionering 
In de beeldvorming bij publiek en media, maar ook onder sommige 
professionals, wordt NL-Alert nogal eens verward met Burgernet of Amber 
Alert.  
Beide laatst genoemde diensten zijn niet bedoeld voor crisiscommunicatie, 
maar voor burgerparticipatie.  

Deze burgerparticipatie diensten gebruiken SMS als technologie in 
tegenstelling tot NL-Alert dat het robuustere cell broadcast gebruikt.  
In crisis situaties waarbij de telecommunicatie netwerken van de mobiele 
operators overbelast kunnen raken zal SMS verkeer daar hinder van 
ondervinden. De voor de dienst NL-Alert gebruikte cell broadcast techniek 
ondervindt geen hinder van congestie (overbelasting van gespreks-/SMS 
mogelijkheden) op de operator netwerken. 
 
SMS alerteringssystemen 
De afgelopen jaren is er een aantal uiteenlopende diensten ontstaan die 
alle ten doel hebben de burger te betrekken (burgerparticipatie) bij de 
veiligheid in de samenleving. De meest relevante voorbeelden zijn Amber 
Alert en Burgernet. Deze, zogenaamde abonneer diensten, maken onder 
meer gebruik van de mobiele telefoon en hebben als doel de burger in te 
zetten om de overheid, daar waar en wanneer nodig, te ondersteunen bij 
enkele veiligheidstaken.  
 
De alerteringsdiensten, met als doel burgerparticipatie, maken gebruik 
van de beschikbare reguliere (commerciële) voorzieningen waarbij er geen 
garantie is voor het kunnen afleveren van het bericht tijdens crisis- en 
rampsituaties. Deelname aan een dergelijke burgerparticipatie dienst 
geschiedt op vrijwillige basis. Het zijn persoonsgebonden diensten (vooraf 
abonneren), met een normale of spoedeisende urgentie die gebruik  

Doel van de dienst

Voor burgerparticipatie bij 
algemene veiligheid (met 
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maken van de reguliere infrastructuur voor communicatie en derhalve 
kwetsbaarder zijn.  
 
Verschil tussen NL-Alert en burgerparticipatiediensten 
Er zijn meerdere verschillen te benoemen. 
Er zijn verschillen die puur in de techniek liggen:  

1. De techniek achter NL-Alert werkt via cell-broadcast in plaats van 
via SMS. 

2. De techniek achter NL-Alert  bestaat uit verschillende systemen 
die elkaars functie kunnen overnemen 

3. De techniek achter NL-Alert maakt gebruik van alle netwerken van 
aangesloten mobiele operators  

4. De burgerparticipatie SMS-diensten zijn persoonsgebonden (via 
abonnement waarbij het mobiele telefoonnummer van de 
gebruiker bekend is bij de beheerder van de SMS dienst). Deze 
dienst is niet anoniem. 

5. De burgerparticipatie berichten worden ook ontvangen als de 
geabonneerde zich op een andere plaats (buiten het geselecteerde 
gebied) bevindt dan waar het bericht relevant is.  

6. NL-Alert is locatie (geo-) specifiek en wordt door iedereen (dus 
ook de buitenlandse reiziger) ontvangen die zich in een 
crisisgebied bevinden.  

7. De dienst NL-Alert is volledig anoniem. Ook mensen die op 
doorreis zijn en zich op dat moment in het gebied bevinden 
worden gealarmeerd. 

 
Er zijn verschillen die niets met techniek te maken hebben:  

1. De dienst is er voor de eigen veiligheid: De burger krijgt een 
bericht op de mobiele telefoon zodat de burger en zijn omgeving 
bij een acute levens- of gezondheidsbedreigende situatie direct en 
situatie gericht gewaarschuwd worden. 

2. Burgerparticipatie is er op gericht anderen, op verzoek van de 
overheid, te helpen. De burger krijgt een bericht ergens naar uit 
te zien, hulp te bieden of de overheid te informeren als zij iets 
verdachts zien. 

 
Voordeel ten gunste van NL-Alert is dat ook onder extreme 
omstandigheden de bezitters van een mobiele telefoon in een specifiek 
gebied bereikt kunnen worden. De dienst NL-Alert blijft ook werken als er 
overbelasting is in de mobiele netten. 
Een nadeel is dat, voor het kunnen ontvangen van een NL-Alert bericht, 
de telefoon (automatisch of handmatig) op de juiste manier ingesteld 
dient te zijn. Nieuwere mobiele telefoons zijn vaak automatisch ingesteld, 
maar voor oudere telefoons is het wachten tot deze door de burger 
worden vervangen of dient de burger dit toestel zelf in te stellen. Het 
vergt daarom (lange) tijd om de maximaal haalbare waarde van 100% te 
bereiken. De verwachting is dat 100% niet haalbaar is omdat het systeem 
de burger de mogelijkheid geeft om ontvangst van het NL-Alert bericht uit 
te zetten. 
 
 
 
Andere crisiscommunicatiemiddelen 
De dienst NL-Alert kan worden gebruikt in combinatie met andere 
communicatiemiddelen zoals mobiele omroepinstallatie, WAS (voor zolang 
deze nog operationeel in bedrijf is), regionale of nationale omroepzenders 
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(radio en/of TV), crisiswebsite(s), twitter en persberichten. De dienst NL-
Alert is een onderdeel van de totale mix van communicatiemiddelen die de 
overheid ter beschikking heeft.  
 

2.1.6 Benodigde (rand-)apparatuur 
Burger 
Om berichten van de dienst NL-Alert te kunnen ontvangen hoeft de 
burger, naast de, voor de dienst geschikte, mobiele telefoon geen extra 
apparatuur in bezit te hebben.  
Er bestaat echter een grote diversiteit aan mobiele telefoons die via veel 
verschillende verkooppunten verkregen kunnen worden.  
In de afgelopen jaren heeft VenJ veel energie gestoken om ervoor te 
zorgen dat de producenten/leveranciers van mobiele telefoons NL-Alert 
automatisch ondersteunen. Met andere woorden, de burger die een 
nieuwe telefoon koopt hoeft geen actie te ondernemen om van NL-Alert 
gebruik te maken.  
Dat is in zoverre gelukt dat een groot deel van de mobiele telefoons die op 
dit moment de markt op komt, automatisch zal werken met NL-Alert.  
Een grote uitzondering hierop vormen de IPhones van Apple, die de 
burger zelf dient te activeren voor NL-Alert door het omzetten van een 
zogenaamde ‘virtuele’ schakelaar. 
 
Standaardisatie 
Om te zorgen dat ontwikkeling en gebruik geborgd kan worden heeft VenJ 
ervoor gekozen om gebruik te maken van de Amerikaanse WEA (Wireless 
Emergency Alerts) standaard (ref.). Deze standaard biedt een app die op 
veel nieuw uitgeleverde mobiele telefoons al is voor geïnstalleerd. De WEA 
app zorgt ervoor dat NL-Alert standaard AAN staat en bovendien dat de 
mobiele telefoon bij het ontvangen van een NL-Alert een sirenetoon en 
bijbehorende specifieke trilling veroorzaakt. Deze specifieke sirenetoon en 
trilling is daarmee uniform over alle merken en typen mobiele telefoons. 
Telefoons die geen ondersteuning hebben voor WEA, geven een standaard 
pieptoon die niet onderscheidend is ten opzichte van andere ontvangen 
(bijvoorbeeld SMS) berichten op de mobiele telefoon. 
 
Het beleid van het Ministerie van VenJ is dat de burger de mogelijkheid 
moet hebben de dienst NL-Alert op het toestel uit te kunnen schakelen (de 
zogenaamde opt-out).  
De WEA app geeft de burger hier de mogelijkheid toe. Er circuleren ook 
enkele mobiele telefoons in de markt, waarbij dit niet mogelijk is.  
Dit is een uitzondering en hier is/wordt verder geen actie op genomen.  
 
Navolgende tabel geeft een overzicht van de typen telefoons in de markt 
in relatie tot NL-Alert. Let wel: deze markt is aan grote schommelingen 
onderhevig. 
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Overzicht mobiele telefoons in relatie tot NL-Alert (Eind 2015) 
 
Geschiktheid 
voor NL-Alert 

Actie van de 
burger vereist 

Type telefoon WEA 

Ongeschikt nvt De eerste 
generatie 3G 
smartphones 

Nee 

Geschikt Nee Android 
telefoons vanaf 
versie 4.2. 
Windows Phone 
vanaf 8.1, 
Blackberry en 
Iphone vanaf 
model 4S 

Ja vanaf begin 
2012, m.u.v. 
Samsung, vanaf 
medio 2015 

Geschikt Ja Alle oudere 2G 
telefoons 
(“Nokia”), 
Sommige 3G 
smartphones en 
alle IPhones 

In het 
algemeen: nee. 
Voor IPhone: ja 

 
Een inschatting van de markt is dat circa 90% van alle toestellen die op 
de markt komen geschikt waren voor NL-Alert. Het netto bereik is lager 
doordat: 

1. niet alle burgers met een (oudere) mobiele telefoon de actie 
hebben uitgevoerd die nodig is om NL-Alert berichten te kunnen 
ontvangen (zelf kanaal 919 instellen op oudere telefoons, 
vervangen van verouderde besturingssoftware, omzetten virtuele 
schakelaar etc.) 

2. omdat er mensen zijn die zeer lang met hun oude, wellicht niet 
correct functionerende, telefoon doen. Pas als deze wordt 
vervangen, kunnen NL-Alert berichten worden ontvangen. 

2.1.7 Kosten voor de burger 
 
De dienst NL-Alert is een gratis dienst voor de burger.  
Het ontvangen van NL-Alert heeft geen effect op belkosten of 
databundels. 

2.1.8 Beperkingen NL-Alert 
De dienst NL-Alert kent aantal beperkingen. Deze beperkingen zijn 
inherent aan de keuze voor de cell broadcast technologie. Deze 
beperkingen worden hieronder genoemd: 
• Tegenover het voordeel dat NL-Alert zeer snel een bericht kan 

distribueren staat het nadeel dat er geen terugkoppeling plaatsvindt 
vanuit de mobiele telefoon. Er is dus geen garantie dat het bericht op 
elke mobiele telefoon in het verzendgebied wordt afgeleverd. 

• 2G en 3G (dus niet 4G) mobiele telefoons geven, conform de 
internationale standaarden, prioriteit aan het afhandelen van 
gesprekken en datasessies. Tijdens een gesprek en/of datasessie zal 
een NL-Alert niet kunnen worden ontvangen. Nadat een gesprek of 
datasessie is afgerond zal een herhaalbericht worden opgepikt. In de 
perceptie van de burger zal een bericht vertraagd binnenkomen. Dit 
speelt vooral bij het verzenden van een controlebericht, waar de 
verwachting is dat burgers precies om 12 uur een bericht ontvangen.  
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• De berichttekst heeft een maximale lengte verdeeld over 15 pagina’s 
van ieder 93 karakters. Vanwege leesbaarheid is de maximale 
berichtlengte meer dan voldoende. Omdat berichten per pagina op de 
mobiele telefoon worden afgeleverd en een telefoon een bericht pas 
weergeeft indien alle pagina’s zijn ontvangen, verdient een kort 
bericht de voorkeur boven een lang bericht. Korte berichten maken 
meer kans door een mobiele telefoon te worden weergegeven. In de 
praktijk zal dit effect op 2G en 3G nog enigszins relevant zijn, maar 
op 4G vrijwel niet. 

• Niet ieder toestel is in staat om meegezonden bijzondere tekens 
en/of weblinks weer te geven of selecteerbaar te maken.  
 

Niet direct een beperking van cell broadcast maar wel degelijk een invloed 
op het resultaat van de dienst is: 
• Het bereik van NL-Alert (het percentage burgers met een mobiele 

telefoon dat het bericht kan ontvangen/ontvangt) is vooralsnog geen 
100%, zie paragraaf 2.1.5.  
Het bereik zal, uitgaande van gelijkblijvende support door de 
toestelleveranciers, in de komende jaren geleidelijk (automatisch) 
groeien. De verwachting is echter niet dat een bereik van 100% 
gehaald gaat worden 

• Het gebruik van de WEA app en de bijbehorende beleving bij 
ontvangst van een NL-Alert kan er toe bijdragen dat gebruikers 
gebruik maken van de opt-out mogelijkheid van de telefoon. 
 

2.2 Doelgroep(en)  

2.2.1 Voor wie is NL-Alert? 
De dienst NL-Alert is voor iedereen die zich op Nederlands grondgebied 
bevindt en verbonden is met één van de netwerken van de mobiele 
operators in Nederland.  

2.2.2 Bijzondere doelgroepen 
Ouderen 
Het gebruik van mobiele telefoons en met name smartphones wordt 
vooral toegeschreven aan de leeftijdscategorie tot 65 jaar. Uit onderzoek 
is gebleken dat meer dan 50% van de ouderen tussen 65 – 80 jaar een 
smartphone in bezit hebben en dat dit naar verwachting nog zal 
toenemen. Het gebruik van de smartphone door deze categorie zal 
mogelijk minder intensief zijn dan de categorie tot 65 jaar waardoor dit 
van invloed kan zijn op het bereik. 
 
Doven en slechthorenden 
Rondom de lancering van NL-Alert is er contact geweest met de doelgroep 
doven en slechthorenden. Onder deze doelgroep is het bezit van 
smartphones hoog. Een geschikte en ingestelde smartphone lijkt 
voldoende om deze doelgroep eveneens te bereiken met NL-Alert. In de 
WODC rapportage 2017 zijn echter aanwijzingen gegeven dat o.a. deze 
doelgroep extra ondersteuning kan gebruiken. Aan deze wens worden 
nader aandacht besteedt binnen het project Verbreding NL-Alert. 
 
Blinden en slechtzienden 
Rondom de lancering van NL-Alert is er contact met de doelgroep blinden 
en slechtzienden. Onder deze doelgroep is het bezit van smartphones, 
met name IPhones, hoog. Blinden en slechtzienden gebruiken speciale 
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software om tekst voor te lezen van het beeldscherm. In samenwerking 
met Viziris (na faillissement is dit gefuseerd en heet nu de oogvereniging), 
de vereniging van blinden en slechtzienden zijn er beperkte testen 
uitgevoerd of NL-Alert berichten door de spraaksoftware correct worden 
voorgelezen. Dit bleek het geval. Aan deze wens worden nader aandacht 
besteedt binnen het project Verbreding NL-Alert. 
 
Anderstaligen 
De berichten worden alleen in de Nederlandse taal uitgezonden. 
Anderstaligen worden zodoende alleen gealarmeerd door een NL-Alert 
bericht in de Nederlandse taal. Zij zullen de inhoud mogelijk niet kunnen 
lezen zonder hulp in te roepen van een derde. Aan deze wens worden 
nader aandacht besteedt binnen het project Verbreding NL-Alert. 
 

2.3 Gedrag van NL-Alert 

2.3.1 Burgers 
Deze paragraaf beschrijft hoe NL-Alert zich in bepaalde situaties gedraagt.  
 
Hoe de dienst zich gedraagt in een “normale situatie” 
Burgers met een telefoon die AAN staat en correct is ingesteld, zullen een 
NL-Alert ontvangen indien zij zich in het verzendgebied bevinden en 
voldoende ontvangstsignaal hebben. 
 
Hoe het bericht er precies op de telefoon uitziet hangt af van de software 
op de telefoon. Voor alle ‘WEA’ telefoons zal de telefoon een sirenetoon en 
trilling afgeven bij ontvangst van het bericht op kanaal 4371. De melding 
blijft op het scherm staan, totdat de gebruiker deze wegdrukt. Een 
eenmaal ‘weggedrukt’ bericht kan teruggelezen worden. Bij totale 
verwijdering van het bericht is dit niet meer mogelijk. Elke update van het 
bericht of nieuw bericht door de meldkamer zal ditzelfde gedrag 
veroorzaken. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt bij (tijdelijk) slechte ontvangst door een 
mobiele telefoon 
Ofschoon slechts een gering ontvangstsignaal voldoende is om een NL-
Alert bericht te ontvangen kan het voorkomen dat het ontvangstsignaal 
voor de mobiele telefoon in het verzendgebied te slecht is, in die situatie 
kan een mobiele telefoon één of meerdere berichten missen. Indien er 
weer voldoende ontvangstsignaal is, kan één van de herhaalberichten 
worden opgepikt en ontvangt de burger het NL-Alert met enige 
vertraging. Indien een toestel gedurende langere tijd geen verbinding kan 
krijgen met zijn eigen mobiele netwerk provider zal het ook de signalen 
gaan ontvangen van andere providers. Het NL-Alert bericht wordt dan, zij 
het met enige vertraging (10 – 40 minuten) ontvangen op het merendeel 
van de toestellen in Nederland. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt als men in gesprek is of in een datasessie zit  
Voor 4G is dit, zodra een gebruiker de mogelijkheid heeft om via 4G 
(Voice over LTE) te bellen, niet relevant omdat het NL-Alert bericht 
prioriteit heeft gekregen boven een spraak- of datasessie. 
Voor 2G en 3G geldt: Een burger kan in een telefoongesprek of 
internetsessie zijn tijdens een NL-Alert uitzending. Geïnstalleerde 
applicaties (apps) op een mobiele telefoon kunnen ook zelfstandig een 
internetsessie hebben omdat een app dit namens hem doet. Na afsluiten 
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van het gesprek of de datasessie kan het NL-Alert bericht alsnog worden 
ontvangen en getoond. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt als de ontvanger reist en een gebied 
binnenkomt waar een NL-Alert alarm actief is 
Een NL-Alert wordt uitgezonden en elke minuut herhaald (gedurende het 
maximaal ingestelde termijn, deze is standaard ingesteld op 60 minuten) 
zolang de informatie die het bericht bevat actueel is. Indien een bericht 
niet meer actueel is wordt het vervangen of ingetrokken. Het bericht 
wordt ingetrokken (de uitzending beëindigd) door de meldkamer omdat er 
geen noodzaak meer is om informatie uit te zenden of automatisch als de 
maximale levensduur is verlopen. Iemand die ergens gedurende dit proces 
het gebied binnenkomt, krijgt het bericht dat op dat moment actueel is. 
Voor de inhoud van dat bericht betekent dit dat ieder bericht onafhankelijk 
van de vorige berichten leesbaar moet zijn. 
 
 
 
Hoe de dienst zich gedraagt als de ontvanger reist en een gebied waar 
een NL-Alert alarm actief is uitrijdt 
Als iemand een gebied uitrijdt waar een NL-Alert bericht is verzonden blijft 
het bericht op de mobiele telefoon staan totdat het wordt weggedrukt. 
Updates van berichten of nieuwe berichten zullen na het uitrijden van het 
verzendgebied niet meer te ontvangen. 
 
 
Hoe de dienst zich gedraagt als een rampgebied zich uitstrekt over 
meerdere veiligheidsregio´s en de ontvanger reist van de ene naar de 
andere regio 
Bij een ramp die de grenzen van de veiligheidsregio’s overschrijdt, kan het 
gebeuren dat meerdere veiligheidsregio’s gebruik maken van NL-Alert.  
Zij kunnen dit afzonderlijk van elkaar doen of afstemmen dat één 
meldkamer het bericht uitzendt met behulp van het bovenregionaal 
account. Indien een burger de grens tussen beide veiligheidsregio’s 
passeert, zal hij/zij onmiddellijk het meest actuele NL-Alert bericht van de 
‘nieuwe’ regio ontvangen. Burgers die zich precies op de grens blijven 
bevinden, kunnen last krijgen van een “pingpong” effect. Zij ontvangen 
een bericht van regio A, gevolgd door een bericht van regio B, en 
vervolgens weer een bericht van regio A. Door gebruik te maken van het 
bovenregionale account en onderlinge afstemming tussen meldkamers 
wordt dit effect voorkomen. 

2.3.2 Professionals 
  
Hoe de dienst zich gedraagt in een normale situatie 
Nadat de meldkamer een bericht heeft ingevoerd en een gebied heeft 
geselecteerd, drukt de centralist van de betrokken meldkamer (2x) op de 
verzendknop. Bericht en gebied worden door tussenkomst van de Broker 
(verrijken van gegevens) aangeboden aan de aangesloten mobiele 
operators voor verzending. De mobiele operators vertalen de coördinaten 
van het verzendgebied naar cellen binnen hun eigen netwerken. Omdat de 
netwerken van de mobiele operators verschillen en men ook te maken 
heeft met verschillende technieken (2G, 3G, 4G) en frequenties zullen de 
randen van de verzendgebieden nooit volledig met elkaar overeenkomen. 
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Drie minuten na verzending van het bericht vraagt de Broker, via een 
automatisch proces, de verzendstatus op bij de operators die vervolgens 
een rapportage retour sturen. Deze rapportage vormt een indicatie voor 
het succes (aantal geselecteerde- versus uitgezonden cellen) van de 
verzending en wordt getoond aan de betreffende centralist. Niet ieder Cell 
Broadcast Center systeem gedraagt zich volgens deze norm en het kan tot 
6 minuten duren voor het resultaat wordt getoond. 
 
Indien, door gewijzigde omstandigheden, tekst of verzendgebied 
actualisatie behoeven, kan de meldkamer de verzending van een bericht 
stoppen, dit is afhankelijk van de dreiging die nog aanwezig is. Er kan 
door de meldkamer een nieuw bericht worden aangemaakt en verzonden. 
Dit proces kan worden herhaald indien nodig. 
Indien de veiligheidsregio het nodig acht dat alle berichten moeten 
worden uitgezonden kan het voorkomen dat iemand die het gebied 
binnenkomt alle nog lopende berichten ontvangt. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt indien het geselecteerde verzendgebied (te) 
klein is 
De mobiele operator hanteert berekeningen waarbij hij bepaalt of er een 
geschikte zendmast is om een bericht af te kunnen leveren in de 
geselecteerd gebied. Een verzendgebied is klein te noemen indien het 
geselecteerde gebied kleiner is dan het bereik van een individuele cel van 
een mobiel netwerk. De grootte van die cellen verschilt van een (grillige) 
straal van 500 meter in de stad tot 10 kilometer in ruraal gebied. Selectie 
van een gebied dat kleiner is dan deze omvang kan meerdere gevolgen 
hebben: 

1. Er wordt mogelijk geen cel geselecteerd en er wordt dus niets 
uitgezonden 

2. Er wordt slechts in een beperkt gedeelte van het gebied  
uitgezonden 

3. Het daadwerkelijk verzendgebied is aanmerkelijk veel groter dan 
het verzendgebied dat de meldkamer op het scherm ziet 

4. Niet iedere operator zendt uit in het geselecteerde gebied 
afhankelijk van de gehanteerde berekening 

Daarom zijn in het inzet en beleidskader richtlijnen opgenomen over de 
minimale grootte van het verzendgebied. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt als het verzendgebied verschuift 
Als het gewenste verzendgebied verschuift, kan er een nieuw gebied 
worden geselecteerd en in dat gebied een nieuw bericht worden 
verzonden. Het is niet wenselijk om een apart bericht te sturen in het 
‘oude’ gebied dat op dat moment veilig is verklaard, met de inhoud ‘sein 
veilig’, omdat het dan mogelijk is dat mensen dit signaal ontvangen in het 
nieuwe, niet veilige gebied.   
Indien het verzendgebied verschuift zal er een tweede incident moeten 
worden opgestart door de meldkamer waardoor het mogelijk is om in 
beide gebieden situatie gerichte informatie uit te zenden. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt bij dun- en dichtbevolkte gebieden  
Het maakt voor NL-Alert niets uit of een verzendgebied dik of dunbevolkt 
is. De berichten zullen even snel worden afgeleverd. 
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2.4 Gedrag in crisissituaties 
 
Hoe de dienst zich gedraagt bij netwerk overbelasting ten tijde van een 
crisissituatie 
Een mobiel netwerk kan overbelast raken doordat er in een crisissituatie 
extreem veel gecommuniceerd wordt. Omdat de dienst NL-Alert juist 
bedoeld is voor crisissituaties moet het hiertegen resistent zijn.  
Dit is gerealiseerd door dat de dienst NL-Alert maakt gebruik van de cell 
broadcast technologie. Deze technologie staat, bij 2G en 3G netwerken, 
volledig los van het overige verkeer en overbelasting, en als gevolg 
daarvan heeft veel telefoon-/dataverkeer  dan ook geen impact op NL-
Alert.  
Op 4G maakt cell broadcast onderdeel uit van het ‘normale’ 
communicatieverkeer. Door de mobiele operators is het cell broadcast 
verkeer aangemerkt als verkeer met de hoogste prioriteit, waardoor ook 
bij overbelasting het versturen van NL-Alert berichten gegarandeerd is. 
Dit is als eis opgenomen in het Besluit aanwijzingen aanbieders inzake 
alarmeringsdienst NL-Alert aanwijzing. 
 
Overbelasting kan eveneens ontstaan door cyberaanvallen. In principe is 
bovenstaande ook geldig indien cyberaanvallen VIA het mobiele netwerk 
plaatsvinden. Cyberaanvallen OP het mobiele netwerk kunnen wel impact 
hebben indien centrale systemen van de mobiele operators worden 
geraakt. 
 
Let wel: bovenstaand gedrag is het verwachte gedrag op basis van de 
internationale standaarden en afspraken met de mobiele operators in de 
aanwijzing. Dit is nauwelijks te testen. Evaluatie na een daadwerkelijke 
crisis zal aantonen of het verwachte gedrag daadwerkelijk wordt getoond. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt bij uitval van (een deel van) één mobiel 
netwerk 
Een mobiel netwerk kan uitvallen door bijvoorbeeld storingen, fysieke 
beschadiging (overstromingen) of sabotage. Indien een mobiele telefoon 
zijn eigen netwerk niet meer kan bereiken, zal hij op zoek gaan naar 
andere netwerken. Met een Nederlandse SIM kaart zal de mobiele telefoon 
geen toegang krijgen tot andere netwerken. Dit is een beperking om 
commerciële redenen. Echter, wel zal een mobiele telefoon op andere 
netwerken gebruik kunnen maken van 112 en cell broadcast 
functionaliteit. Met andere woorden: uitval van één mobiel netwerk zal 
geen gevolgen hebben voor het kunnen bereiken van burgers met NL-
Alert.  
 
Noot: met een buitenlandse SIM kaart kan er tot elk Nederlands mobiel 
netwerk toegang worden verkregen. Netwerkuitval van één van de 
mobiele netwerken heeft dan ook geen impact voor iemand met een 
buitenlandse SIM kaart. 
 
Let wel: dit gedrag van mobiele telefoons is verwacht gedrag op basis van 
de GSM standaarden en enkele tests die door de operators zijn 
uitgevoerd. Of dit daadwerkelijk bij alle mobiele telefoons conform de 
standaard is geïmplementeerd is niet vast te stellen. 
 
Hoe de dienst zich gedraagt bij grootschalige stroomuitval 
Indien de stroom in een regio of het volledige land uitvalt, zullen de 
mobiele netwerken op basis van noodstroomvoorzieningen nog enige tijd 



19 
 

kunnen blijven functioneren. Centrale delen van het NL-Alert netwerk 
hebben noodaggregaten en kunnen daar door langer blijven functioneren.  
 
De antennemasten van mobiele operators in het land worden soms van 
noodstroomvoorzieningen voorzien bijvoorbeeld met behulp van accu’s om 
enige mate van continuïteit te kunnen bieden bij stroomuitval.  
Het beleid ten aanzien van het wel/niet plaatsen van dergelijke 
oplossingen is per mobiele operator verschillend. Dit beleid is bekend bij 
de overheid, maar vertrouwelijk. In dit document is deze informatie niet 
opgenomen, om de mate van deelbaarheid van dit document te verhogen. 
 
Ten aanzien van stroomuitval is het relevant om te kijken naar het 
netwerk dat het laatst zal uitvallen i.e. het best beschermd is tegen 
stroomuitval. Immers, alle mobiele telefoons in Nederland kunnen via dat 
netwerk nog steeds NL-Alert berichten oppikken. Op basis van dit effect 
en de beschikbare informatie van de mobiele operators kan gesteld 
worden dat NL-Alert nog maximaal 2 uur na stroomuitval bruikbaar zal 
zijn in het betreffende gebied. 
 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat het beheer van de dienst NL-Alert 
zich vooralsnog beperkt tot  het aansluitpunt op de meldkamer. De 
Veiligheidsregio´s zijn dus zelf verantwoordelijk voor een 
noodstroomvoorziening van de NL-Alert werkplek (lokale PC).  
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3 De techniek en organisatie achter NL-Alert 

De dienstverlening rondom NL-Alert is verdeeld in een aantal onderdelen: 
1. De technische keten van de dienst NL-Alert die resulteert in het 

middel NL-Alert waarmee een bericht kan worden uitgezonden in 
een bepaald gebied zodat het kan worden opgepikt door mobiele 
telefoons in dat gebied. 

2. De beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor de continuïteit 
van de dienst en de beschikbaarheid van het middel. 

3. De klantprocessen rondom de dienst NL-Alert richting de burger 
die de burger ondersteunen bij het kunnen ontvangen van NL-
Alert berichten.  

4. Het strategisch beheer van de dienst is bij VenJ belegd die de 
positionering bepaalt van NL-Alert binnen de alerteringsfamilie en 
ervoor zorgt dat NL-Alert wordt doorontwikkeld als onderdeel van 
het programma.  

5. De bestuurlijke keten die de governance bepaalt rondom de inzet 
van de dienst NL-Alert. 

6. De crisiscommunicatieketen die gebruik maakt van het middel NL-
Alert. Dit vormt geen onderdeel van deze dienstomschrijving. 

 

3.1 De technische keten 
De technische keten van de dienst NL-Alert voor de Cell Broadcast 
techniek is weergeven in onderstaande afbeelding. 
 

M
eld-

kam
ers

Centric

KPN

Vodafone

T-Mobile

Tele2 Telefoons Burgers

Formele scope van de dienst

KPN

Vodafone

T-Mobile

Tele2

Afhankelijk van gebruikers

 
 
 
 
Schakel Rol 
Veiligheidsregio Bepalend voor beoordeling van de omvang van de 

ramp en het inzetten van de dienst 
Meldkamer 
(Werkplek) 

Invoeren van het bericht over ramp/crisis en 
selecteren van het uitzendgebied.  
In principe slechts een PC met browser. Alle 
benodigde software wordt bij de eerste keer inloggen 
gedownload van het Centric platform. 

EVPN verbindingen Verbindt elke individuele meldkamer met Centric 
(host van de Broker systemen).  

Centric 
(Broker functie) 

De Broker software stelt de meldkamer in staat om 
NL-Alert berichten aan te maken en te versturen 
naar de MNO´s. Stuurt het bericht en coördinaten 
van het verzendgebied naar alle aangesloten 
operators en een watchdog melding naar 
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stakeholders. Verzamelt rapportages van de 
operators en geeft deze weer op het scherm van de 
meldkamer. 

Mobiele netwerken van 
KPN, Vodafone, T-
Mobile, Tele2 

Leveren de verbinding Centric-Mobiele netwerk. 
Distribueren NL-Alert bericht naar het geselecteerde 
gebied. Rapporteren over de performance. Het 
belangrijkste onderdeel van de techniek in de keten 
bij de mobiele operators is het Cell Broadcast Center. 

Telefoon Ontvangen van het bericht en weergeven daarvan op 
scherm, eventueel met geluid en trilling 

Burger Ontvangen en lezen van het NL-Alert bericht en hier 
naar handelen 

 
Andere technieken dan Cell Broadcast 
In het kader van een verdere verbreding van het kunnen alarmeren van 
burgers in Nederland heeft het Ministerie besloten om de bestaande dienst 
NL-Alert te verbreden met andere technieken. 
Door het inzetten van deze technieken wordt het mogelijk om burgers te 
bereiken die mogelijk niet via cell broadcast bereikt kunnen worden. 
 
Sub-broker 
Door de veranderende manier van communiceren tussen mensen neemt 
ook de behoefte van de overheid toe om de burger via de steeds meer 
gebruikelijke en toegankelijke manier van communiceren te voorzien van 
informatie. 
Door het toevoegen van een extra component aan de dienst NL-Alert 
wordt een manier gevonden om dit te realiseren. Deze zogenaamde sub-
broker is een technisch middel wat het NL-Alert bericht direct vanaf de 
Broker ontvangt en vervolgens geschikt maakt om het bericht door te 
zetten naar andere platforms via het CAP OASIS protocol. Dit protocol is 
een geüniformeerde en gestandaardiseerde manier om mensen te 
alarmeren en is toepasbaar binnen een breed scala van mogelijkheden. 
De sub-broker kan en zal NL-Alert verbreden met onder andere vaste 
telefonie, dit in analogie naar Burgernet (maakt gebruik van het uitbel 
systeem van Burgernet), maar kan het bericht ook naar mobiele apps, 
specifieke radio ontvangers via RDS, digitale televisie, informatieborden 
en dergelijke sturen zodat een eenduidig bericht via verschillende vormen 
van communicatie de burger kan bereiken. 
Het Ministerie verwacht in Q4 van 2017 en 2018 diverse ontwikkelingen 
verder te kunnen testen en aan te kunnen sluiten op de dienst NL-Alert. 
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Dimensionering 
Behalve de beperking in de maximale omvang van berichten is de 
technische keten voor het gebruik bij rampen en crises zeer ruim 
gedimensioneerd. Dit betekent dat gebruikers in de praktijk geen 
beperkingen zullen ervaren in het aantal berichten dat kan worden 
verzonden, de omvang van het gebied dat kan worden geselecteerd of het 
aantal gebruikers dat kan worden geautoriseerd om berichten te 
versturen. 
 
Technische redundantie 
Alle centrale voorzieningen van NL-Alert (Centric, verbindingen met de 
operators en Cell Broadcast Center bij de operators) zijn redundant 
uitgevoerd en minimaal 50 kilometer geografisch gescheiden. Dit geeft 
een verhoogde betrouwbaarheid, ook in een aantal crisissituaties zoals 
een overstroming van een deel van het land. Meldkamers hebben geen 
eigen redundantie maar kunnen gebruik maken van omliggende 
meldkamers. Accounts zijn niet geografisch beperkt waardoor een 
uitgeweken centralist vanuit een andere meldkamer kan inloggen op NL-
Alert en zijn eigen gebied gepresenteerd krijgt zoals die aan hem is 
toegekend bij autorisatie. 
 
Technische interfaces 

1. Meldkamer gebruikersinterface 
De grafische gebruikersinterface (GUI) stelt de gebruiker in staat 
een bericht aan te maken, een verzendgebied te bepalen 
(polygoon of ellips), een bericht te versturen en een bericht te 
cancellen. Daarnaast toont de gebruikersinterface de performance 
rapportages van de mobiele operators. De rapportages op het 4G 
netwerken zijn vooralsnog niet beschikbaar omdat de in gebruik 
zijnde technieken bij de leveranciers deze nog niet ondersteunen. 

2. Interface meldkamer-Centric 
Dit is een proprietary (intellectueel eigendom) interface van 
Centric. 

3. Interface Centric-mobiele (Broker-CBC) operators 
Deze interface is door ETSI/3GPP niet gestandaardiseerd en dus 
leverancierspecifiek. De interfaces hebben veel gelijkenis met de 
CAP (Common Alerting Protocol) standaard, die de uitwisseling 
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van alerteringsinformatie tussen overheden standaardiseert. De 
afspraak is dat mobiele operators vrij zijn in het kiezen van hun 
CBC leverancier en dat Centric, in opdracht van de overheid, haar 
interface daarop aanpast. De te verzenden berichten worden 
gelijktijdig (parallel) aangeboden aan alle aangesloten MNO´s en 
de subbroker. 

 
 
Over de Broker-CBC interface gaat meer informatie dan de informatie die 
door de meldkamer wordt ingevoerd (tekst en gebied). Onder andere: 

- Het nummer van het uitzendkanaal (4371 en 919) 
- De maximale uitzendduur van een bericht (default ingesteld op 60 

minuten) 
- Latitude en Longitude coördinaten van het getekend gebied als 

vertaling van het getekende gebied 
- De herhalingsfrequentie (default ingesteld op 1 keer per 60 

seconden)  
 
Deze zaken kunnen door de gebruiker niet worden gewijzigd, maar wel 
door de beheerder via de beheerinterface. 
 
Beheer interface 
De beheerder van de broker applicatie heeft via de beheer interface 
toegang tot de volgende functionaliteiten: 

- Het kunnen aanmaken van gebruikersaccounts en toewijzen van 
rechten en gebieden aan die gebruiker 

- Het instellen van het maximaal aantal foutieve inlogpogingen 
- Wijzigen van, voor de dienst, relevante (uitzend-)kanaalnummers 
- Wijzigen van de maximale uitzendduur 
- Aanmaken van systeemberichten o.a. namens de operators 
- Aanmaken van gebruiker rapportages 
- Aanmaken van inzet rapportages 
- Aanmaken/wijzigen van standaardberichten 

 
Interface mobiel netwerk-mobiele telefoon 
Deze interface is volledig gestandaardiseerd volgens 3GPP 23.041/ETSI 
123.041 specificaties.  
De dienst NL-Alert maakt gebruik van parallelle uitzending via cell 
broadcast kanalen 4371 en 919.  
 
Interface gebruiker 
Op veel mobiele telefoons is de WEA standaard (ref) aanwezig. WEA is 
ontwikkeld in de USA. Doordat de belangrijkste ontwikkelaars van mobiele 
besturingssystemen (Apple/IOS en Google/Android) in de USA zitten, 
wordt WEA goed ondersteund en is de de facto standaard.  
VenJ promoot deze WEA standaard onder de leveranciers van mobiele 
telefoons. Kenmerken van de WEA standaard zijn: 

- Een standaard gebruikersinterface 
- OPT-OUT, dus het werkt tenzij de gebruiker het uit zet 
- Standaard gedrag bij het ontvangen van een bericht (popup 

venster, sirenetoon, trilling) bij gebruik van het WEA kanaal 4371 
 
Op oudere mobiele telefoons moet de gebruiker zelf cell broadcast en 
kanaal 919 activeren. Door technische beperkingen is het voor de 
gebruiker niet mogelijk om een kanaal hoger dan 999 in te stellen. 
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Dit is mede de reden dat het NL-Alert bericht nog steeds, naast kanaal 
4371, wordt uitgezonden op kanaal 919. 
De manier waarop het ingesteld moet worden verschilt per mobiele 
telefoon.  
VenJ onderhield daarvoor een, via Internet toegankelijke instelhulp. 
Omdat vrijwel alle mobiele telefoon die nu op de markt komen van WEA 
zijn voorzien, wordt de instelhulp niet meer op toestelniveau 
onderhouden, maar op het niveau van merken mobiele telefoons. 
Indien een NL-Alert bericht wordt ontvangen, reageren oudere telefoons 
met een pop-up venster, gecombineerd met een standaard pieptoon. 
Vergelijkbaar met het binnenkomen van een SMS.  
De meer moderne SMART phones die het bericht ontvangen via kanaal 
4371 zullen de ervaring hebben dat bij binnenkomst er een indringende 
sirene toon hoorbaar wordt en het toestel gaat trillen. 
 
Overige informatie 
De technische keten en interfaces zijn nader beschreven in de contracten 
tussen het Ministerie van VenJ en Centric en in de aanwijzing voor de 
mobiele operators. 

3.2 De beheerorganisatie 
De beheerorganisatie zorgt ervoor dat de technische keten blijft werken 
en het middel NL-Alert kan worden ingezet door de professionele 
gebruiker. Hieronder valt ook de ondersteuning van de professionele 
gebruiker vanuit een helpdesk. 
 
Partij Rol 
Meldkamer medewerker Invoeren van bericht over ramp/crisis 

Zelf verantwoordelijk voor beheer 
werkplek (PC) 

KPN Zorgt voor een verbinding tussen 
meldkamers en Centric conform 
Dienstbeschrijving Ethernet VPN. 

Management en Monitoring 
Centrum (MMC) van het 
Meldkamer Diensten Centrum 
van Politie Nederland 

Eerste aanspreekpunt voor de 
professionele gebruikers van NL-Alert bij 
storingen. 

Meldkamer Diensten Centrum 
(MDC) van Politie Nederland 

Voert de regie (operationeel en tactisch) 
over de gehele beheerketen vanaf 
meldkamer applicatie tot en met 
uitzending door mobiele operators.  
Stelt SLA’s en uitvoerings- 
overeenkomsten op en onderhoudt deze. 
Zorgt ervoor dat de continuïteit, 
veiligheid en kwaliteit van de dienst NL-
Alert geborgd is. 
Toekennen van gebruikers accounts en 
aanspreekpunt voor professionele 
gebruikers over het gebruik van het 
middel NL-Alert. 

Centric Verantwoordelijk voor het technisch 
beheer van het Broker systeem en het 
functioneren van de applicatie op de 
meldkamer en het aanbieden van NL-
Alert berichten aan de operators conform 
de SLA. 
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KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 Verantwoordelijk voor het uitzenden van 
aangeboden NL-Alert en rapportage 
daarop conform de aanwijzing 

Ministerie van Veiligheid en 
Justitie (VenJ) 

Eigenaar van het middel en 
eindverantwoordelijk voor de dienst NL-
Alert 

Ministerie van Economische 
Zaken 
(EZ) 

Verantwoordelijk voor de wettelijke 
aanwijzing 

Agentschap Telecom (AT) Toezichthouder op de naleving van de 
aanwijzing 

Veiligheidsregio´s Eindverantwoordelijk voor het inzetten 
van NL-Alert bij een ramp of crisis 
(inclusief de inhoud van de boodschap) 

 

3.3 De processen ten behoeve van ondersteuning van de 

burger 
 
De processen ter ondersteuning van de burger bestaan uit de volgende 
delen: 
- Initiële levering: het proces waarin de burger voor het eerst gebruiker 

wordt van NL-Alert.  
- Service proces koude fase: het proces dat ervoor zorgt dat de burger 

informatie kan inwinnen over NL-Alert, vragen kan stellen.  
- Service proces warme fase: Het proces dat ervoor zorgt dat burgers 

informatie kunnen inwinnen over een specifiek NL-Alert bericht tijdens 
een daadwerkelijke inzet. 

 
 
Partij Rol 
Ministerie van VenJ i.s.m. 
Algemene Zaken 

1e-lijns service organisatie voor de 
burger met vragen over NL-Alert. 
Afhandeling van vragen en 
klachten 

Mobiele operators 1e lijns service organisatie voor 
vragen die hier binnenkomen 

Leveranciers van mobiele 
telefoons 

Installeren van de WEA app op 
mobiele telefoons. Ondersteuning 
bij problemen met toestellen 

Algemene Zaken Leverancier van website 
verantwoordelijk voor 
beschikbaarheid van website 

Ministerie van VenJ Stakeholder management 
leveranciers, filteren van 
problemen met NL-Alert uit 
reacties van burgers en daar 
acties op zetten. Voeren van 
campagnes. 

Ministerie van VenJ Eindverantwoordelijk voor de 
klantprocessen rondom NL-Alert 

MDC Politie Nederland Uitsturen landelijk controlebericht 
Veiligheidsregio Zorgen voor burgerondersteuning 

en vervolginformatie in warme 
fase. 
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3.3.1 Initiële levering 
De ambitie van VenJ is ervoor te zorgen dat er van burgers geen actie 
nodig is om van de dienst NL-Alert gebruik te kunnen maken. Daartoe 
worden op informele basis afspraken gemaakt met de leveranciers van 
mobiele telefoons om hun telefoons te voorzien van WEA. 
 
Voor oudere telefoons en telefoons waarvoor wel actie vereist blijft, wordt 
de burger via campagnes opgeroepen naar de instelhulp (www.nl-
alert.nl/instelhulp) te gaan. Deze campagne wordt gevoerd voorafgaand 
aan het uitsturen van een controlebericht. Indien de burger de instructies 
op de instelhulp uitvoert is een telefoon correct ingesteld. 
 
Let op: een correct ingestelde telefoon hoeft niet persé ook correct te 
werken. Er zijn telefoons bekend die, ondanks juiste instellingen, toch 
geen bericht weergeven. De oorzaak kan een bug in de telefoon zijn. 
Alhoewel dit een uitzondering is, komt dit nog steeds voor. Bijvoorbeeld 
Samsung modellen van enige jaren terug (Sommige versies van de Galaxy 
S3, S4) blijken berichten niet weer te geven. Dit probleem wordt in de 
praktijk steeds kleiner en sterft langzaam uit. 
 

3.3.2 Service proces koude fase 
Het belangrijkste service proces in de koude fase vindt plaats na een 
controlebericht. Een controlebericht wordt tweemaal per jaar verzonden 
en heeft als doel dat de burger kan controleren of zijn/haar telefoon werkt 
met NL-Alert en geeft dit het Ministerie inzicht in het bereik van de dienst. 
 
Als een burger ziet dat zijn/haar telefoon werkt is er geen ondersteuning 
meer nodig. 
Indien zijn/haar telefoon niet werkt, wordt de burger gewezen op de 
instelhulp. Het is onmogelijk om alle burgers die geen bericht ontvangen 
individueel te helpen. Burgers die door NL-Alert een serieus probleem met 
hun telefoon ervaren (bijvoorbeeld een crash), nemen in de praktijk vaak 
contact op. Indien daar patronen zichtbaar worden, bijvoorbeeld 
problemen met een specifieke operator danwel met een type telefoon, zal 
VenJ dit probleem aanhangig maken bij de betreffende partij en de 
oplossing van het probleem nauwgezet volgen. 
 

3.3.3 Service proces warme fase 
 
De veiligheidsregio is de eindgebruiker van NL-Alert en communiceert via 
de dienst NL-Alert met de burgers. De veiligheidsregio kan in het NL-Alert 
bericht burgers doorverwijzen naar websites of telefoonnummers. De 
Veiligheidsregio is daarbij zelf verantwoordelijk voor de invulling en 
afhandeling van eventuele communicatie met burgers als gevolg van een 
doorverwijzing.  

3.4 Het strategisch beheer bij VenJ 
 
Het strategisch beheer (= beleid) van de dienst NL-Alert door het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie behelst het op een effectieve en 
efficiënte wijze kunnen realiseren van haar termijndoelen, oftewel de 



27 
 

strategie/het beleid kunnen bepalen en doen implementeren voor de 
dienst. 
Zij doet dit onder andere door het bewaken van de financiële stromen, het 
voeren van gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken voor 
wat betreft wet en regelgeving en het voeren van gesprekken met de 
leverancier(s). Daarnaast het begeleiden en waar nodig ondersteunen (op 
projectbasis) van algemene verbeteringen of uitbreidingen van de dienst. 
 

3.5 De bestuurlijke keten / governance 
  
De governance van de dienst NL-Alert wordt besproken in het vigerende 
Inzet en Beleidskader van de dienst NL-Alert. Het beschrijft onder andere 
de wijze waarop de mandatering is geregeld en de plaats van NL-Alert in 
de bestuurlijke keten. 
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4 Service levels  

4.1 Beschikbaarheid dienst 
 
Er is geen overall beschikbaarheid van de dienst NL-Alert gedefinieerd. De 
Veiligheidsregio’s zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de 
werkplek (NL-Alert PC). Ook dienen zij afspraken te hebben gemaakt voor 
overname van een buddy regio bij het niet functioneren van de werkplek. 
Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het opleiding en training van hun 
centralisten. 
 
De volgende beschikbaarheidsnormen zijn van toepassing:  

• KPN E-VPN dienst: 99,9% 
• Centric (Broker): 99,5 % 
• NL-Alert infrastructuur van de operators: 99,9 % (via regelgeving) 
 
Daarnaast is via regelgeving vastgelegd dat de operators de werking van 
de dienst periodiek monitoren en dat zij maandelijks en per 
netwerktechnologie een gemiddeld prestatiepercentage4 van minimaal 
95% moeten halen. 

4.2 Storingen 

4.2.1 Afhandeling van storingen 
 

Storingen van de dienst kunnen 24x7 door de professionele gebruiker 
worden aangemeld bij het Management en Monitoring Center (MMC) van 
het Meldkamer Diensten Centrum van de Nationale Politie. Deze worden, 
naar impact en urgentie, geclassificeerd in drie verschillende prioriteiten. 
 
Per prioriteit zijn daarover de volgende Service Levels met de Broker 
vastgelegd: 
 
Incident Storing Hersteltijd 
Prioriteit 1 De dienst NL-Alert is niet 

beschikbaar voor meerdere 
Veiligheidsregio´s. 

90% binnen 2 uur 

Prioriteit 2 De dienst NL-Alert is niet 
beschikbaar voor één 
Veiligheidsregio (maar wel via de 
buddy regio). 

90% binnen 4 
kantooruren 

Prioriteit 3 Deelfunctionaliteit is niet 
beschikbaar voor één of meerdere 
Veiligheidsregio´s. 

90% binnen 16 
kantooruren 

 
Hersteltijden van incidenten binnen het domein van de operators variëren 
per operator. De Broker ziet daarop toe en geeft alleen operatorincidenten 
aan MDC door die voor de operator de hoogste classificatie hebben. 

                                              
4 Het quotiënt van het aantal actieve cellen in het verzendgebied dat een 

bericht heeft verzonden met het totaal aantal actieve cellen dat in het 
verzendgebied is geselecteerd. 
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4.2.2 Informatievoorziening bij verstoringen 
 
Het MMC voorziet de melder van een verstoring van informatie over het 
verloop ervan. Indien het een Prioriteit 1 verstoring betreft, wordt tevens 
het NCC hierover geïnformeerd. 
 

4.3 Rapportages 
 
Er zijn binnen de dienst NL-Alert de volgende rapportagevormen: 
 

1. Kwartaalrapportage van MDC aan het Ministerie van VenJ 
2. Rapportage NL-Alert controlebericht van MDC aan het Ministerie 

van VenJ 
3. Maandrapportage van Broker aan MDC 
4. Maandrapportage van Operator aan MDC (formeel aan Ministerie 

van VenJ) 
5. Jaarrapportage van Operator MDC (formeel aan Ministerie van EZ 

en Ministerie van VenJ) 
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