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Vragen en antwoorden 
Versie: 15 mei 2019 
 
Dit document bevat antwoord op veelgestelde vragen over NL-Alert. Gebruik dit document om 
vragen vanuit media te beantwoorden. Mocht je aanvullende vragen hebben, neem dan contact op 
met Anna Sophia Posthumus via a.s.posthumus@minjenv.nl of 06 25 68 55 45.  
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NL-ALERT ALGEMEEN 
 

Wat is NL-Alert? 
NL-Alert waarschuwt je direct bij een noodsituatie in jouw omgeving en geeft informatie over wat je 
moet doen. Je ontvangt een bericht op je mobiel waarin staat wat er aan de hand is en wat je moet 
doen. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclamezuilen en digitale vertrekborden bij 
haltes van bus, tram en metro.  
 

Wat is NL-Alert? (uitgebreid antwoord) 
NL-Alert is een waarschuwingsmiddel voor mensen in Nederland. De overheid zet NL-Alert in bij een 
noodsituatie die levens- of gezondheidsbedreigend kan zijn, zoals een grote brand, een terroristische 
aanslag, een gaslekkage of onverwacht noodweer.  
NL-Alert waarschuwt dat er iets ernstigs aan de hand is. Bij ontvangst van een NL-Alert op je mobiele 
telefoon maakt het een doordringend en hard alarmgeluid. In het tekstbericht staat wat er aan de 
hand is en wat je het beste kunt doen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit 
naar aanvullende kanalen, zoals digitale reclamezuilen en digitale vertrekborden bij haltes van bus, 
tram en metro.  
 

Wie is de afzender van een NL-Alert? Wie bepaalt of er een NL-Alert wordt verstuurd? 
De burgemeester is verantwoordelijk voor de inzet van NL-Alert in zijn of haar gemeente. Vaak wordt 
NL-Alert ingezet door veiligheidsregio’s; dit zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, 
brandweer en medische hulp bij rampen en crises. De hoogst operationeel leidinggevende van het 
incident bepaalt namens de overheid of er een NL-Alert uitgaat. De berichten beginnen altijd met 
‘NL-Alert’, gevolgd door datum en tijd, wat er aan de hand is, een handelingsperspectief (wat je het 
beste kunt doen) en eventueel waar je meer informatie kunt vinden. 
 

Hoe wordt bepaald of ik een NL-Alert ontvang? 
Voordat een NL-Alert wordt verstuurd, wordt eerst bepaald in welk gebied het bericht ontvangen 
moet worden. Bij een brand wordt bijvoorbeeld op basis van de windrichting bekeken hoe de rook 
zich gaat verspreiden. Vervolgens wordt een lijn getrokken om het getroffen gebied heen. De 
zendmasten die bereik hebben in dit gebied, sturen vervolgens het NL-Alert uit.  
 

Hoe werkt NL-Alert? 
De veiligheidsregio inventariseert welk gebied getroffen is door de calamiteit en stelt het tekstbericht 
op waarin staat wat er aan de hand is en wat mensen het beste kunnen doen. De gezamenlijke 
meldkamer van de politie, brandweer en ambulancedienst zorgt ervoor dat een NL-Alert wordt 
aangemaakt in het NL-Alert systeem. Het tekstbericht en de locatiegegevens over het getroffen 
gebied worden vervolgens via het NL-Alert systeem direct naar alle telecommunicatieaanbieders 
gestuurd (KPN, Tele2, T-Mobile en VodafoneZiggo). De aanbieders inventariseren welke zendmasten 
bereik hebben in het getroffen gebied en geven vervolgens de opdracht aan die zendmasten om het 
NL-Alert uit te zenden. Alle mobiele telefoons die contact hebben met deze zendmasten, kunnen het 
NL-Alert ontvangen. Hiervoor moet je telefoon wel goed ingesteld staan. Ga naar de instelhulp op nl-

http://www.nl-alert.nl/
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alert.nl en stel je mobiel in. Bij ontvangst van een NL-Alert, laat je mobiele telefoon een luid en 
doordringend alarmgeluid horen. Op je scherm verschijnt een tekstbericht wat er aan de hand is en 
wat je moet doen. NL-Alert werkt óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je 
naam en mobiele telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend. 
 

Van welke techniek maakt NL-Alert gebruik?  
NL-Alert op je mobiele telefoon werkt via de techniek ‘cell broadcast’. Dit is een techniek waarbij 
mensen op hun mobiele telefoon een tekstbericht kunnen ontvangen van de overheid, zonder dat ze 
zich daarvoor hoeven te abonneren of aan te melden. Het tekstbericht wordt uitgezonden via 
zendmasten en mobiele telefoons die contact hebben met deze zendmasten, kunnen het bericht 
ontvangen. Bij een noodsituatie in een bepaald gebied worden alleen de zendmasten geselecteerd 
die bereik hebben in dit gebied. Bij ontvangst van het tekstbericht maakt de telefoon als 
waarschuwing een doordringend en luid alarmgeluid. In het bericht lees je wat er aan de hand is en 
wat je moet doen. Om een NL-Alert te kunnen ontvangen, moet je telefoon wel goed ingesteld zijn. 
Op www.nl-alert.nl lees je hoe je dat doet.  
 

In welke situaties zet de overheid NL-Alert in? 
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een 
terroristische aanslag, een gaslekkage of onverwacht noodweer. 
 

Wat moet ik doen om NL-Alert te kunnen ontvangen? 
Veel mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor het ontvangen van 
NL-Alert. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel 
in.  
 

Hoe weet ik dat ik mijn mobiele telefoon goed heb ingesteld voor NL-Alert? Kan ik dit controleren? 
Twee keer per jaar (de eerste maandag van juni en december) zendt de overheid een ‘NL-Alert 
controlebericht’ uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiele telefoon, dan 
weet je dat jouw mobiele telefoon juist is ingesteld. Ook kun je op www.nl-alert.nl controleren of je 
mobiele telefoon juist is ingesteld. 
 

Wat staat er in een NL-Alert? 
In een NL-Alert tekstbericht staat wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Bijvoorbeeld 
dat er een brand is en dat je je ramen en deuren moet sluiten tegen de rook. Of dat je vanwege 
explosiegevaar uit een bepaald gebied moet blijven. Het bericht begint altijd met het woord 
‘NL-Alert’ gevolgd door datum en tijd, wat er aan de hand is, een handelingsperspectief (wat je het 
beste kunt doen) en eventueel waar je meer informatie kunt vinden. 
Een voorbeeld:  
‘NL-Alert 03-05-2018 18:50 Grote uitslaande brand aan Oude Molenmeent, Loosdrecht. Sluit ramen 
en deuren. Meer informatie op:’ 
 

http://www.nl-alert.nl/
http://www.nl-alert.nl/
http://www.nl-alert.nl/
http://www.nl-alert.nl/
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Wat moet ik doen als ik een NL-Alert ontvang? 
1. Lees direct het bericht. 
2. Volg de instructies op. 
3. Informeer en help de mensen om je heen. Zo weten zij ook wat zij moeten doen. 

 

Wat is het dekkingsgebied van NL-Alert? 
Overal in Nederland waar zendmasten van een Nederlandse provider bereik hebben, kun je NL-Alert 
ontvangen. Als je op het moment van de noodsituatie geen mobiel bereik hebt via je eigen provider, 
dan kun je het NL-Alert via een andere provider ontvangen. Je ontvangt het NL-Alert dan vaak wel 
met een vertraging. NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast-techniek. Hierdoor werkt NL-Alert ook 
als het netwerk overbelast is. Ook wordt het NL-Alert-bericht verspreid op andere manieren, zoals op 
steeds meer digitale reclamezuilen en digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. 
 

Ik kan niet 24 uur per dag mijn mobiele telefoon aan hebben staan. Hoe word ik geïnformeerd over 
een noodsituatie? 
NL-Alert maakt deel uit van een pakket aan middelen dat de overheid kan inzetten in geval van een 
noodsituatie, zoals de sirenes, regionale publieke omroepen (calamiteitenzenders), websites en 
sociale media van veiligheidsregio’s en gemeenten. In het geval van een noodsituatie kun je via deze 
middelen worden geïnformeerd. Ook kun je via andere manieren op de hoogte worden gebracht 
over een noodsituatie, zoals via de nieuwsmedia of via andere mensen die een NL-Alert hebben 
ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een NL-Alert ontvangen bij een noodsituatie ook 
direct de mensen om hen heen informeren, zoals collega’s, klasgenoten en familie. Om zoveel 
mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen die het NL-Alert bericht 
tonen, zoals digitale reclamezuilen en digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. 
 

Ik woon in een grensstreek en maak soms gebruik van buitenlandse netwerken. Kan ik op 
buitenlandse netwerken ook een NL-Alert ontvangen? 
Nee, als je telefoon verbinding heeft met een buitenlandse netwerk dan kun je geen NL-Alert 
ontvangen. NL-Alert werkt met een techniek die cell broadcast wordt genoemd. Dit is een techniek 
waarbij mensen op hun mobiele telefoon een tekstbericht kunnen ontvangen van de overheid, 
zonder dat ze zich daarvoor hoeven te abonneren of aan te melden. Het tekstbericht wordt 
uitgezonden via zendmasten van Nederlandse providers die bereik hebben in het gebied waar de 
noodsituatie plaatsvindt. Alle mobiele telefoons die verbinding hebben met deze zendmasten, 
kunnen het bericht ontvangen. De overheid kan NL-Alert alleen uitzenden via de zendmasten van 
Nederlandse netwerkaanbieders (KPN, Tele2, T-Mobile en VodafoneZiggo) en niet via de zendmasten 
van Belgische en Duitse aanbieders. Daarom ontvang je geen NL-Alert als je mobiele telefoon is 
verbonden met een buitenlands netwerk. 
 

In welke talen kan ik een NL-Alert ontvangen? 
NL-Alert berichten worden op dit moment alleen in de Nederlandse taal verzonden. Informeer de 
mensen om je heen zodra je een NL-Alert ontvangt en help vooral degenen die een andere taal 
spreken of hulpbehoevend zijn. 
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Ik ben verminderd zelfredzaam. Hoe moet ik omgaan met NL-Alert? 
Als je verminderd zelfredzaam bent, is het belangrijk om met je naasten, zoals familie, buren en 
zorgverleners, te bespreken hoe zij je kunnen helpen in geval van een (dreigende) noodsituatie. 
 

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over NL-Alert? 
Meer informatie over NL-Alert lees je op www.nl-alert.nl. Staat het antwoord op je vraag niet op de 
website? Neem dan contact op met ‘Informatie Rijksoverheid’ via www.rijksoverheid.nl/contact. Je 
kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal tarief).  
 

Waarom is NL-Alert op de mobiele telefoon geen sms? 
NL-Alert op je mobiele telefoon werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek waarbij mensen 
via hun mobiele telefoon een tekstbericht kunnen ontvangen van de overheid, zonder dat ze zich 
daarvoor hoeven te abonneren of aan te melden. In geval van een noodsituatie, zendt de overheid 
een tekstbericht uit via de zendmasten van Nederlandse telecomproviders. Mobiele telefoons die 
goed zijn ingesteld en verbinding hebben met een zendmast die een NL-Alert uitzendt, kunnen het 
bericht ontvangen. Bij ontvangst van het tekstbericht waarin staat wat er aan de hand is en wat je 
moet doen, maakt de telefoon een luid en doordringend alarmgeluid.  
De overheid heeft om meerdere redenen gekozen voor deze cell broadcast-techniek. Cell broadcast 
werkt ook wanneer netwerken overbelast zijn. Juist in noodsituaties kan dat het geval zijn, omdat 
dan meer mensen tegelijkertijd gebruikmaken van het netwerk. Sms werkt minder goed bij 
overbelasting van netwerken en berichten komen daardoor vertraagd binnen. Daarnaast maakt de 
telefoon bij ontvangst van een cell broadcast NL-Alert bericht een zeer luid en doordringend 
alarmgeluid terwijl een noodmelding via sms een normaal sms-geluid laat horen. Verder blijft bij cell 
broadcast je nummer onbekend en is dus anoniem. 
 

Wat is het verschil tussen NL-Alert, AMBER Alert en Burgernet? 
AMBER Alert en Burgernet hebben als doel de bevolking om hulp te vragen voor het terugvinden van 
vermiste personen en het opsporen van verdachten. NL-Alert heeft als doel mensen te waarschuwen 
voor acuut gevaar en mensen te informeren wat ze moeten doen om zichzelf in veiligheid te 
brengen.  
 
AMBER Alert is een landelijk alerteringssysteem waarbij de hulp van de bevolking wordt ingeroepen 
voor het terugvinden van vermiste kinderen in urgente situaties. Bij AMBER Alert wordt gebruik 
gemaakt van verschillende kanalen waaronder sms, een app, e-mail, informatieschermen in 
openbare ruimten, e.d. Bij AMBER Alert moet je je van tevoren aanmelden om berichten (sms, e-
mail) te ontvangen. 
 
Burgernet is een landelijk alerteringssysteem waarbij de hulp van de bevolking wordt ingeroepen 
voor het opsporen van verdachten en het terugvinden van vermiste personen. Burgernet is een 
samenwerkingsverband tussen gemeenten en politie. Burgernet maakt gebruik van verschillende 
kanalen, waaronder sms, e-mail, spraakberichten en een app. Bij Burgernet moet je je tevoren 

http://www.nl-alert.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/contact


 8 

aanmelden om berichten te ontvangen (sms, e-mail, spraakbericht). 
 
NL-Alert waarschuwt je direct bij een noodsituatie in jouw omgeving en geeft informatie over wat je 
moet doen. Je ontvangt een bericht op je mobiel waarin staat wat er aan de hand is en wat je moet 
doen. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclamezuilen en digitale vertrekborden bij 
haltes van bus, tram en metro. Bij NL-Alert hoef je je tevoren niet aan te melden. NL-Alert werkt op 
basis van cell broadcast-techniek die ervoor zorgt dat berichten worden uitgezonden naar alle 
mobiele telefoons in een bepaald gebied. 
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NL-ALERT EN JE MOBIELE TELEFOON  
 

Hoe merk ik aan mijn mobiele telefoon dat ik een NL-Alert heb ontvangen? 
Je mobiele telefoon geeft een luid en doordringend alarmgeluid en trilt (afhankelijk van de 
instellingen van je telefoon). Op het display zie je direct het NL-Alert tekstbericht, waarin staat wat er 
aan de hand is en wat je moet doen.  
 

Kan ik NL-Alert ontvangen als de mobiele telefoonnetwerken overbelast zijn? 
Ja, NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Cell broadcast functioneert óók als netwerken 
overbelast zijn. Juist in noodsituaties kan dat het geval zijn, omdat dan meer mensen tegelijkertijd 
gebruikmaken van het netwerk.  
 

Kan ik NL-Alert ontvangen als ik geen bereik heb of als mijn mobiele telefoon uit staat? 
Je kunt een NL-Alert ontvangen op iedere locatie waar één van de Nederlandse providers bereik 
heeft. Als je mobiele telefoon geen netwerk heeft via de eigen provider dan kun je het NL-Alert via 
een andere provider ontvangen. Je ontvangt het NL-Alert dan vaak met een vertraging. In Nederland 
is vrijwel overal dekking van een zendmast. Er zijn maar weinig locaties waar geen enkele zendmast 
bereik heeft. Je ontvangt geen NL-Alert als je telefoon uit staat. 
 

Kan ik NL-Alert ook ontvangen als ik verbonden ben met WiFi? 
Om NL-Alert te kunnen ontvangen moet je mobiele telefoon contact hebben met een zendmast. Je 
kunt dus geen NL-Alert via WiFi ontvangen. Maar als je telefoon verbonden is met WiFi dan is je 
telefoon vrijwel altijd ook verbonden met het mobiele netwerk, zodat je kunt bellen en sms-en. Als je 
je mobiel netwerk op je telefoon uitzet of je bevindt je op een locatie waar geen enkele zendmast 
van welke provider dan ook bereik heeft, dan ontvang je geen NL-Alert. Als je geen mobiel bereik 
hebt via je eigen provider dan kun je het NL-Alert via een andere provider ontvangen. Je ontvangt het 
NL-Alert dan vaak met een vertraging. In Nederland is vrijwel overal dekking van een zendmast. Er 
zijn maar weinig locaties waar geen enkele zendmast bereik heeft.  
 

Kan ik NL-Alert ontvangen op mijn vaste telefoon? 
Nee, op dit moment werkt NL-Alert alleen op mobiele telefoons en niet op vaste telefoons.  
 

Kan ik NL-Alert ontvangen op mijn mobiele telefoon met prepaid-kaart? 
Ja, met een mobiele telefoon met prepaid-kaart kun je óók NL-Alert ontvangen. Ook als er geen 
beltegoed op de kaart staat. Je hoeft je hierop niet te abonneren of aan te melden, al moet je wel 
controleren of je telefoon is ingesteld voor NL-Alert.  
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Ontvang ik een NL-Alert als ik het gebied in ga waar een noodsituatie is? 
Ja, als je het gebied ingaat waar op dat moment een NL-Alert wordt uitgezonden, dan ontvangt je 
telefoon het NL-Alert. Het NL-Alert wordt meestal standaard gedurende één uur iedere minuut 
uitgezonden door de zendmasten.  
 

Ik was in de buurt van het incident, maar heb geen NL-Alert ontvangen. Hoe kan dat?  
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het NL-Alert niet hebt ontvangen.  
Ten eerste kun je een NL-Alert alleen ontvangen als je telefoon contact heeft met een zendmast die 
het NL-Alert uitzendt. Alleen zendmasten die bereik hebben in het getroffen gebied zenden een NL-
Alert uit. Het kan zijn dat je je dicht bij het incident bevindt en dat er wel een NL-Alert is uitgezonden 
in jouw omgeving, maar niet op jouw specifieke locatie. In dat geval kan het zijn dat jouw telefoon 
contact heeft met een zendmast die geen NL-Alert uitzendt. Bij een brand wordt bijvoorbeeld 
rekening gehouden met de windrichting. Als bij een brand de wind naar het westen staat, zal het 
getroffen gebied in westelijke richting veel groter zijn dan in oostelijke richting. Woon je ten oosten 
van de brand dan bevind je je mogelijk niet in het gebied waar het NL-Alert wordt uitgezonden en 
ontvang je mogelijk geen NL-Alert.  
Ten tweede moet je mobiele telefoon ingesteld zijn om NL-Alert te kunnen ontvangen. Veel mobiele 
telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn standaard ingesteld voor NL-Alert. Op sommige 
toestellen moet je dit zelf doen. Op www.nl-alert.nl lees je hoe je dat doet.  
Als je mobiele telefoon ingesteld is voor NL-Alert en je bevindt je in het gebied waar een NL-Alert is 
uitgezonden, maar je hebt het NL-Alert toch niet ontvangen, dan kunnen er andere redenen zijn dat 
je het NL-Alert niet hebt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je toestel tijdelijk uitstond of je tijdelijk geen 
bereik had van een zendmast. Daarnaast kan het zijn dat je telefoon contact had met de oude 2G- of 
3G-netwerken. In dat geval ontvang je het NL-Alert pas als je telefoongesprek is beëindigd, als je 
klaar bent met internetten of als je telefoon klaar is met updates op de achtergrond. Je krijgt het 
NL-Alert dan met een vertraging binnen of helemaal niet als je bijvoorbeeld meer dan een uur aan 
het bellen was. Een NL-Alert wordt namelijk meestal standaard maximaal één uur uitgezonden. Als je 
contact hebt met een 4G-netwerk dan maakt het niet uit wat je met je telefoon doet. 
 

Waarom heb ik een NL-Alert ontvangen terwijl het incident niet bij mij in de buurt was? 
Voordat een NL-Alert wordt verstuurd, wordt eerst bepaald in welk gebied het NL-Alert ontvangen 
moet worden. Bij een brand wordt bijvoorbeeld op basis van de windrichting bekeken hoe de rook 
zich gaat verspreiden. Vervolgens wordt een lijn getrokken om het getroffen gebied heen. De 
zendmasten die bereik hebben in dit gebied sturen vervolgens het NL-Alert uit.  
Het kan zijn dat de effecten van het incident een groot gebied bestrijken. Is bijvoorbeeld sprake van 
een brand, dan komt er rook vrij. Rook is schadelijk voor de gezondheid en kan door wind ver van het 
incident gedreven worden. Je bent dan niet dicht in de buurt van het incident maar de rook kan 
gevolgen hebben voor je gezondheid. De overheid selecteert dan een groot gebied waar het NL-Alert 
moet worden uitgezonden.  
Daarnaast kan er een technische reden waarom je een NL-Alert hebt ontvangen, terwijl je niet in de 
buurt bent van het incident. De zendmasten die bereik hebben in het getroffen gebied zenden het 
NL-Alert uit. Een aantal van deze zendmasten heeft niet alleen bereik in het getroffen gebied maar 
deels ook daarbuiten. Als je je buiten het getroffen gebied bevindt, maar je hebt wel contact met een 
zendmast die zowel binnen als buiten het getroffen gebied bereik heeft, dan ontvang je dus ook het 

http://www.nl-alert.nl/
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NL-Alert. Van sommige zendmasten is het zendsignaal heel sterk. Dit is afhankelijk van de 
weersomstandigheden en kan wel 10 kilometer ver dragen. Wanneer je eerder op de dag in het 
zendgebied bent geweest, kan het zijn dat je bij thuiskomst nog verbonden bent met de zendmast uit 
dat gebied, waardoor je een NL-Alert ontvangt.  
 
Mijn partner en ik hebben beiden onze telefoons ingesteld voor NL-Alert. Waarom heb ik wel een 
NL-Alert ontvangen, maar mijn partner die naast mij op de bank zit niet? 
Dit kan meerdere oorzaken hebben. De overheid bepaalt de omvang van het gebied waar het 
NL-Alert uitgezonden moet worden. De netwerkaanbieders voor mobiele telefonie bepalen 
vervolgens welke zendmasten bereik hebben in dat gebied en laten die zendmasten het NL-Alert 
uitzenden. Zendmasten die bereik hebben in het gebied, kunnen ook deels buiten het gebied bereik 
hebben. Als je je buiten het getroffen gebied bevindt, maar je hebt wel contact met een zendmast 
die zowel binnen als buiten het getroffen gebied bereik heeft, dan ontvang je dus ook het NL-Alert. 
Als jij je buiten het gebied bevindt en jouw partner ook, dan kan het zijn dat jouw telefoon contact 
heeft met een zendmast die het NL-Alert uitzendt en de telefoon van jouw partner met een 
zendmast die NL-Alert niet uitzendt. Dit kunnen ook verschillende zendmasten van dezelfde provider 
zijn. Ontvang jij wel een NL-Alert en jouw partner niet, controleer dan eerst of je je bevindt in het 
uitzendgebied waar het NL-Alert is uitgezonden. Bevind je je buiten het uitzendgebied dan hebben 
jullie waarschijnlijk contact met verschillende zendmasten. 
Als jij je wel binnen het uitzendgebied bevindt en jouw partner ook, dan kan het zijn dan de ene 
telefoon wel goed is ingesteld om een NL-Alert te ontvangen en de telefoon van de ander niet. Ook 
kan het zijn dat het toestel van de ander tijdelijk geen bereik had. Een andere verklaring kan zijn dat 
een telefoon op een 2G- en 3G-netwerk zat én de persoon aan het bellen of internetten was, of de 
telefoon  updates aan het downloaden was. Conform de internationale standaarden geeft de 
telefoon bij 2G of 3G prioriteit aan het afhandelen van telefoongesprekken en internetsessies. In dat 
geval ontvangt je partner het NL-Alert pas als het telefoongesprek is beëindigd of als degene  klaar is 
met internetten. Je krijgt dan het NL-Alert met een vertraging binnen of helemaal niet als je 
bijvoorbeeld meer dan een uur aan het bellen was. Een NL-Alert wordt namelijk standaard maximaal 
één uur uitgezonden. Als je contact hebt met een 4G-netwerk dan maakt het niet uit wat je met je 
telefoon doet.  
 

Moet ik betalen voor NL-Alert? 
Nee, NL-Alert is gratis. 
 

Hoe komt de overheid aan mijn mobiele nummer? Wordt mijn nummer geregistreerd?  
Nee, NL-Alert is anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De overheid heeft je mobiele 
telefoonnummer niet nodig om ervoor te zorgen dat je het NL-Alert kunt ontvangen. Het NL-Alert 
wordt uitgezonden door alle zendmasten die bereik hebben in het gebied waar de noodsituatie zich 
voordoet. Iedere telefoon die contact heeft met die zendmasten kan in beginsel het NL-Alert 
ontvangen. Je mobiele telefoon of  telefoonnummer worden dus niet geregistreerd of gedeeld met 
de overheid. 
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Ik heb een NL-Alert ontvangen. Hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer? 
De overheid heeft geen telefoonnummers nodig om een NL-Alert uit te zenden. Een NL-Alert wordt 
uitgezonden door zendmasten die bereik hebben in het gebied waarin mensen een NL-Alert moeten 
ontvangen. Alle mobiele telefoons die contact hebben met die zendmasten kunnen een NL-Alert 
ontvangen.  
 

Loopt mijn batterij sneller leeg als ik NL-Alert heb ingesteld? 
Elke functie die je op je mobiele telefoon gebruikt, vraagt in meer of mindere mate batterijcapaciteit. 
Als je NL-Alert instelt op je mobiele telefoon is het effect daarvan op je batterijverbruik zeer beperkt.  
 

Wat doe ik als ik NL-Alert niet meer wil ontvangen? 
Op www.nl-alert.nl staan de instructies hoe je NL-Alert op jouw mobiele telefoon kunt uitschakelen. 
Let op: als je dat doet, ontvang je ook geen NL-Alert in geval van een ramp bij jou in de buurt. 
 

DE UITBREIDING VAN NL-ALERT  
 

- VERTREKBORDEN BUS, TRAM, METRO 
 

Waarom is NL-Alert nu te zien op digitale vertrekborden voor bus, tram en metro? 
Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren over een ramp in de omgeving, breidt 
NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo is NL-Alert nu ook te zien op steeds meer digitale 
reclamezuilen in de openbare ruimte en digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro . 
 

Wordt NL-Alert ook bij noodsituaties getoond op de digitale vertrekborden? 
Ja, NL-Alert wordt getoond op de meeste digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. 
Op sommige vertrekborden kunnen NL-Alert berichten niet worden getoond, omdat sommige 
borden hiervoor technisch niet geschikt zijn.  
 

Hoe zorgt de overheid ervoor dat NL-Alert te zien is op de vertrekborden? 
De overheid zendt een NL-Alert uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een 
noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te 
zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. 
Tegelijkertijd wordt het bericht óók naar de digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro 
en naar digitale reclamezuilen gestuurd. NL-Alert wordt automatisch op de vertrekborden getoond in 
het gebied dat getroffen is door de noodsituatie.  
 

Waarom is NL-Alert niet zichtbaar op digitale vertrekborden op NS-treinstations en bij RET-haltes? 
NL-Alert is te zien op steeds meer digitale vertrekborden bij bus, tram en metro. Op dit moment is 
het niet mogelijk om NL-Alert ook op de vertrekborden van NS en RET te tonen.  
 

http://www.nl-alert.nl/
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- YAZULA 
 

Waarom wordt NL-Alert ook via een app, zoals de YAZULA-app, verspreid?  
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo kan 
NL-Alert nu ook worden getoond op steeds meer digitale reclamezuilen en digitale vertrekborden bij 
haltes van bus, tram en metro. Ook kunnen bepaalde apps NL-Alert pushnotificaties delen. Sinds 
1 maart 2019 stuurt de app YAZULA ‘NL-Alert pushnotificaties’ aan zijn gebruikers die zich in het 
gebied bevinden waar een NL-Alert is uitgezonden. NL-Alert pushnotificaties via een app zijn geen 
vervanging van NL-Alert via cell broadcast. Cell broadcast werkt namelijk ook wanneer netwerken 
overbelast zijn. Juist bij noodsituaties kan dat het geval zijn, omdat dan meer mensen tegelijkertijd 
gebruikmaken van het netwerk. Zorg dat je telefoon daarom ook is ingesteld om NL-Alert via cell 
broadcast te ontvangen. Op www.nl-alert.nl lees je hoe je dat doet. 
 

Wat is de YAZULA-app?  
YAZULA is een app die mensen informatie geeft over gebeurtenissen in hun directe omgeving, zoals 
nieuws, veiligheidsincidenten en promotionele acties. De YAZULA-app heeft 5.000 tot 10.000 
gebruikers.  
 

Deelt de YAZULA-app de NL-Alert pushnotificaties alleen in het gebied van de noodsituatie?  
Ja.  
 

Kan YAZULA zelf NL-Alert berichten versturen? 
Nee, YAZULA kan zelf geen NL-Alert berichten maken en versturen. YAZULA kan alleen NL-Alert 
berichten die de overheid heeft uitgezonden via een pushnotificatie delen met zijn gebruikers.  
 

Waarom ontvang ik NL-Alert in mijn ‘Berichten’ op mijn mobiel én in de YAZULA-app?  
De YAZULA-app deelt NL-Alert pushnotificaties zodra de overheid een NL-Alert heeft uitgezonden. Als 
je je in het gebied van de noodsituatie bevindt, kun je een NL-Alert ontvangen via cell broadcast en 
als pushnotificatie via de YAZULA-app.  
 

Ontvang ik pushnotificaties wanneer het netwerk overbelast is? 
Het kan zo zijn dat pushnotificaties niet aankomen wanneer het netwerk overbelast is. Daarom heeft 
de overheid gekozen om noodmeldingen via cell broadcast te versturen, omdat cell broadcast blijft 
werken als het mobiele netwerk overbelast is.  
Het is daarom verstandig je mobiele telefoon in te stellen voor NL-Alert. Kijk bij de instelhulp op 
www.nl-alert.nl hoe je dat doet.  
 

Via welke apps kun je NL-Alert pushnotificaties ontvangen? 
Op dit moment kun je NL-Alert pushnotificaties alleen via de YAZULA-app ontvangen. 
 

http://www.nl-alert.nl/
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Wat is het verschil tussen een NL-Alert pushnotificatie via een app en een NL-Alert? 
NL-Alert werkt via de techniek ‘cell broadcast’. Met deze techniek kan de overheid tekstberichten 
uitzenden naar mobiele telefoons in een specifiek gebied via de zendmasten van alle providers. 
Mensen hoeven zich hierop niet te abonneren of aan te melden, al moet je wel controleren of je 
telefoon is ingesteld voor NL-Alert. Het tekstbericht wordt uitgezonden via zendmasten die bereik 
hebben in het gebied waar de noodsituatie plaatsvindt en alle mobiele telefoons die contact hebben 
met deze zendmasten kunnen het NL-Alert ontvangen (mits de telefoon goed is ingesteld). Bij 
ontvangst van een NL-Alert op je mobiele telefoon maakt het een doordringend en hard alarmgeluid.  
In het tekstbericht lees je wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. 
Cell broadcast werkt ook wanneer netwerken overbelast zijn. Juist in noodsituaties kan dit het geval 
zijn, omdat dan meer mensen tegelijkertijd gebruikmaken van het netwerk. Een app werkt minder 
goed wanneer netwerken overbelast zijn. De apps maken namelijk gebruik van mobiel internet. In 
het geval van overbelasting van de zendmasten kan mobiel internet wegvallen, waardoor de NL-Alert 
pushnotificatie vanuit een app niet wordt ontvangen. Het is daarom verstandig je mobiele telefoon 
goed in te stellen voor NL-Alert, zodat je NL-Alert via cell broadcast kunt ontvangen. Kijk op 
www.crisis.nl hoe je je mobiele telefoon kunt instellen: https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/.  
Een ander verschil is dat bij ontvangst van NL-Alert de telefoon een luid en doordringend alarmgeluid 
laat horen terwijl bij NL-Alert pushnotificaties het reguliere geluid van pushberichten van de app 
klinkt. 
 

- DIGITALE RECLAMEZUILEN 
 

Waarom is NL-Alert nu te zien op digitale reclamezuilen? 
Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren over een ramp in de omgeving, breidt 
NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo is NL-Alert nu ook te zien op steeds meer digitale 
reclamezuilen. Ook is NL-Alert te zien op vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. 
 

Wordt NL-Alert ook bij noodsituaties getoond op de digitale reclamezuilen? 
Ja, NL-Alert wordt getoond op veel digitale reclamezuilen. De overheid is in gesprek met alle grote 
reclame-exploitanten om bij een noodsituatie NL-Alert te tonen op de digitale reclamezuilen in het 
betreffende gebied. 
 

Welke reclame-exploitanten doen nu al mee? 
De overheid is in gesprek met alle grote reclame-exploitanten om deel te nemen. Op dit moment 
verspreiden JCDecaux en Exterion berichten van NL-Alert via hun digitale reclamezuilen. 
 

Hoe zorgt de overheid ervoor dat NL-Alert te zien is op de digitale reclamezuilen? 
De overheid zendt een NL-Alert uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een 
noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te 
zenden naar mobiele telefoons in een bepaald gebied via de zendmasten van alle telecomproviders. 
Tegelijkertijd wordt het bericht óók naar reclame-exploitanten van de digitale reclamezuilen 
gestuurd. NL-Alert wordt hierna op de reclamezuilen getoond in het gebied van de noodsituatie.  

http://www.crisis.nl/
https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/
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Waarom is NL-Alert niet zichtbaar op alle digitale reclamezuilen? 
NL-Alert is te zien op steeds meer digitale reclamezuilen. De overheid voert gesprekken met alle 
grote reclame-exploitanten om bij een noodsituatie NL-Alert te tonen op de digitale reclamezuilen in 
het betreffende gebied. 
 
 

- ALGEMEEN 
 

Heeft de uitbreiding van NL-Alert te maken met het uitfaseren van de WAS-palen? 
NL-Alert heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de 
buurt. Sommige mensen zijn minder goed bereikbaar via de mobiele telefoon. Om deze mensen te 
bereiken met NL-Alert, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo is NL-Alert nu ook te zien op 
steeds meer digitale reclamezuilen en digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. 
 

Bereikt NL-Alert via de mobiele telefoon voldoende mensen? 
Het bereik van NL-Alert is nu 74%. Hierdoor zijn met het controlebericht op 3 december 2018 ruim 
11 miljoen mensen van 12 jaar en ouder bereikt. Het overgrote deel van de bevolking wordt dus 
bereikt met NL-Alert. Om nog meer mensen te alarmeren en te informeren bij een ramp in de 
omgeving, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen, waaronder steeds meer digitale 
reclamezuilen en digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. Tijdens het laatste 
controlebericht zagen ongeveer 300.000 mensen van 12 jaar en ouder het NL-Alert controlebericht 
op digitale vertrekborden. 
 
 
 

NL-ALERT CONTROLEBERICHT 3 JUNI 2019  
 

Wat is het ‘NL-Alert controlebericht’? 
Elk half jaar zendt de overheid een ‘NL-Alert controlebericht’ uit in heel Nederland.  
 
De overheid verzendt het NL-Alert controlebericht de eerste maandag in juni om 12:00 uur en de 
eerste maandag in december om 12:00 uur. Het doel van dit controlebericht is dat je kunt 
controleren of jouw mobiele telefoon is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Ontvang je het 
controlebericht op je mobiele telefoon, dan weet je dat jouw mobiele telefoon is ingesteld. Ga naar 
www.nl-alert.nl voor meer informatie over het instellen van je telefoon. 
 

Wanneer wordt het NL-Alert controlebericht uitgezonden? 
De overheid zendt het NL-Alert controlebericht de eerste maandag van de maand juni uit om 12.00 
uur en de eerste maandag van de maand december om 12.00 uur. Het eerstvolgende NL-Alert 
controlebericht is op maandag 3 juni om 12:00 uur.  

http://www.nl-alert.nl/
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Hoe weet ik dat het om een controlebericht gaat en niet om een noodsituatie? 
In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te 
doen. Het controlebericht bevat de volgende tekst: 
“NL-Alert 03-06-2019 12:00: CONTROLEBERICHT. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-
alert.nl” 
 

Waarom heb ik meerdere controleberichten ontvangen?  
Het meerdere malen ontvangen van NL-Alert controleberichten kan verschillende oorzaken hebben. 
Wanneer je de melding van het NL-Alert controlebericht niet goed wegdrukt, dan kan het NL-Alert 
zich opnieuw aanbieden totdat deze ‘gelezen’ wordt. Ook kan op een telefoon een herhaalfunctie 
zijn ingesteld voor algemene berichtgeving, waardoor het NL-Alert opnieuw wordt getoond. Een 
andere verklaring kan zijn dat jouw mobiele telefoon het NL-Alert kan ontvangen op twee kanalen. 
NL-Alert wordt namelijk uitgezonden via twee verschillende kanalen: het ene kanaal is voor oude 
mobiele telefoons en het andere kanaal voor moderne telefoons. Sommige mobiele telefoons 
gebruiken beide kanalen waardoor die telefoons het NL-Alert dubbel ontvangen. 
 

Ik heb mijn mobiel wel ingesteld maar geen NL-Alert controlebericht ontvangen. Hoe kan dat?  
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je het controlebericht niet hebt ontvangen. 
Bijvoorbeeld omdat je toestel tijdelijk uitstond of omdat je tijdelijk geen bereik had. Daarnaast kan 
het zijn dat je telefoon contact had met de oude 2G- of 3G-netwerken. Conform de internationale 
standaarden geeft de telefoon bij 2G of 3G prioriteit aan het afhandelen van telefoongesprekken en 
internetsessies. In dat geval ontvang je het NL-Alert pas als je telefoongesprek is beëindigd, als je 
klaar bent met internetten of je telefoon de updates heeft afgerond. Je krijgt het NL-Alert dan met 
een vertraging binnen of helemaal niet als je bijvoorbeeld meer dan een half uur aan het bellen was. 
Een NL-Alert controlebericht wordt namelijk standaard een half uur uitgezonden (een ‘normaal’ NL-
Alert wordt langer uitgezonden: meestal één uur). Als je contact hebt met een 4G-netwerk dan 
maakt het niet uit wat je met je telefoon doet. 
 

Ik ontving het controlebericht later dan was aangekondigd. Hoe kan dat? 
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het controlebericht later hebt ontvangen. Bijvoorbeeld 
omdat je toestel tijdelijk uitstond of omdat je tijdelijk geen bereik had. Een andere verklaring kan zijn 
dat je telefoon op een 2G- en 3G-netwerk zat en je aan het bellen was of internetten. Conform de 
internationale standaarden geeft de telefoon bij 2G of 3G prioriteit aan het afhandelen van 
telefoongesprekken en internetsessies. In dat geval ontvang je het NL-Alert pas als je 
telefoongesprek is beëindigd, als je klaar bent met internetten of je telefoon de updates heeft 
afgerond. Je krijgt het NL-Alert dan met een vertraging binnen of helemaal niet als je bijvoorbeeld 
meer dan een half uur aan het bellen was. Nadat een gesprek of internetsessie is afgerond zal 
NL-Alert controlebericht alsnog worden ontvangen. Het NL-Alert komt dan dus vertraagd binnen. Dit 
geldt alleen voor 2G en 3G-netwerken; bij 4G maakt dat niet uit. 
 

http://www.nl-alert.nl/
http://www.nl-alert.nl/
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Ik heb mijn mobiele telefoon niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een controlebericht 
ontvangen. Hoe kan dat? 
Veel mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn standaard ingesteld voor NL-Alert. Op 
sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.  
 

Ik heb mijn mobiele telefoon niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een controlebericht 
ontvangen. Hoe komen jullie aan mijn nummer? 
Veel mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. De 
overheid heeft geen telefoonnummers nodig om een NL-Alert uit te zenden. NL-Alert is anoniem.  
 

Moet ik betalen voor NL-Alert? 
Nee, NL-Alert is gratis.  
 

Mijn mobiele telefoon geeft andere waarschuwingssignalen/geluiden bij het controlebericht dan 
bij gewone berichten. Hoe kan dat? 
NL-Alert is een alarmeringsmiddel. De overheid zendt een NL-Alert uit om je te waarschuwen voor 
een acute noodsituatie. Steeds meer mobiele telefoons geven een luid en herkenbaar alarmgeluid bij 
het ontvangen van een NL-Alert. Bij ontvangst van het controlebericht kun je ervaren welk 
geluidsignaal jouw mobiele telefoon geeft, wanneer je een NL-Alert ontvangt. 
 

Ik wil geen controleberichten ontvangen. Hoe kan ik mij afmelden voor controleberichten van NL-
Alert? 
Als je geen controleberichten wilt ontvangen, kun je dit uitzetten op jouw mobiele telefoon. Let op: 
als je dat doet, ontvang je ook geen NL-Alert in geval van een ramp bij jou in de buurt.  
Op www.nl-alert.nl kun je lezen hoe je NL-Alert op jouw mobiele telefoon kunt uitschakelen.  
 
 

# # # 
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