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Bijlage bij het Inzet- en beleidskader NL-Alert 

(versie zonder telefoonnummers en mailadressen) 
 
 
Procedure uitzending NL-Alert door JenV in geval van ernstige uitval 1-1-2 

 
 
Uitgangspunt is dat de inzet van NL-Alert gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bevoegde 
decentrale gezag conform het Inzet en beleidskader NL-Alert. 
Een ernstige uitval van 1-1-2 kan aanleiding zijn voor de Minister van Justitie en Veiligheid om een 
NL-Alert uit te zenden met als doel het publiek in Nederland of een groot deel daarvan zo spoedig 
mogelijk te waarschuwen over de uitval van 1-1-2 en een eenduidig handelingsperspectief te 

verstrekken. Dit kan het geval zijn bij een landelijke 1-1-2 uitval (een situatie die zich kan 

voordoen in scenario 4 van het Operationeel Draaiboek Generiek 1-1-2), een 1-1-2 uitval in een 
groot deel van Nederland en/of een storing die voor grote maatschappelijke onrust of ontwrichting 
zorgt of kan zorgen. Het versturen van een NL-Alert is gericht op schadebeperking en een snelle 
uitzending kan mogelijk slachtoffers voorkomen. Daarom wordt NL-Alert zo snel mogelijk 
uitgezonden na de melding van de storing (binnen 15 minuten). 
 

De procedure bestaat uit zes stappen: 
 
1. HovD LO NP meldt uitval 1-1-2 bij NCC 
 
2. NCC verifieert melding 
 

3. NCTV besluit over uitzenden NL-Alert 
 
4. NCC informeert partners  
 
5. NCC draagt zorg voor het uitzenden NL-Alert 

 
6. NCC draagt zorg voor uitzending NL-Alert afmeldbericht 

 
 
Toelichting procedurestappen 
 
1. HovD LO NP meldt uitval 1-1-2 bij NCC  
De Hoofdofficier van Dienst (HovD) van landelijke Operations (LO) van de Nationale Politie (NP) 
meldt een (dreiging van een) ernstige uitval van het landelijke alarmnummer zo spoedig mogelijk 

aan het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en levert het alternatieve handelingsperspectief aan. 
 
2. NCC verifieert melding 
Het NCC verifieert – afhankelijk van de aard van de melding - bij KPN, de getroffen 
Veiligheidsregio’s en/of het ministerie van EZK de melding van de uitval en vraagt naar een eerste 
duiding t.a.v. aard van de storing, de (vermoedelijke) oorzaak en de verwachte duur.  

KPN is 24/7 bereikbaar. 
 

3. NCTV besluit over uitzenden NL-Alert 
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) besluit op basis van de 
beschikbare informatie: 

a) of het uitzenden van een NL-Alert door JenV wenselijk is; 
b) de gebiedselectie (landelijk, tenzij); 

c) de boodschap met handelingsperspectief (zoals standaard voorbereid, tenzij).  
 
4. NCC informeert partners Het NCC informeert de relevante (communicatie)partners via de 
reguliere kanalen over de 1-1-2 uitval en over bovengenoemd besluit van de NCTV. Indien de 



 

2 
 

 

NCTV besluit een NL-Alert uit te zenden, worden de Veiligheidsregio’s dringend verzocht géén NL-

Alerts te verzenden inzake deze storing. 
 
5. NCC draagt zorg voor het uitzenden NL-Alert 
Het NCC draagt zorg voor de uitzending van de NL-Alerts via de eigen voorziening of - indien 
noodzakelijk – via de voorziening van het Management Monitoring Centrum.   
 

6. NCC draagt zorg voor uitzending NL-Alert afmeldbericht  
Indien de NCTV heeft besloten tot uitzending van een NL-Alert, draagt het NCC tijdig zorg voor het 
eventueel uitzenden van een afmeldbericht. De noodzaak van het uitzenden van een afmeldbericht 
wordt per incident beoordeeld op toegevoegde waarde. 
 
 

Betrokken organisaties procedure 

 
- Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
De Minister vervult in deze procedure een regierol door te zorgen voor verzending van een uniform 
landelijk bericht naar de bevolking (in plaats van tientallen regionale NL-Alerts). De Minister heeft 
deze taak in acute crisissituaties gemandateerd aan de NCTV. NCC ondersteunt de NCTV hierbij. 
 
- Nationaal Crisiscentrum (NCC) 

Het NCC ondersteunt de NCTV bij het uitzenden van landelijke NL-Alerts. 
 

- Management Monitoring Centre (MMC) 
Indien het NCC om technische reden een NL-Alert niet kan uitzenden, dan verzoekt NCC aan MCC 
om het NL-Alert namens JenV uit te zenden. MMC heeft een 24/7-dienst.  
Daarnaast kunnen het Management Monitoring Centre (MMC) en het Meldkamer Dienstencentrum 

(MDC) helpen bij het verifiëren en interpreteren van de melding. MMC en MDC zijn 
verantwoordelijk voor de technische werking van 1-1-2. MMC is onderdeel van de Dienst ICT van 
de politie. De politie heeft afspraken met KPN over de dienstverlening en de verstoring van de 

“voorziening 1-1-2”. Contacten met KPN lopen via het MMC die deze dienstverlening bewaakt en 
de regie voert. Bij het Meldkamer Dienstencentrum, tevens onderdeel van de Dienst ICT van de 
politie, vindt het tactisch beheer van 1-1-2 plaats. Bij verstoringen van 1-1-2 hebben zij tevens 
een belangrijke taak. MDC heeft geen 24/7-dienst.  

 
- Landelijke Operations van de Nationale Politie 
De landelijke Operations van de politie zorgt voor operationele aspecten van 1-1-2. Landelijke 
Operations is 24/7 bereikbaar. 
 
- KPN 
Bij serieuze verstoringen wordt het telefoonnummer van de Lead Escalation Managers gebruikt.  

 
 
Berichtelementen NL-Alert 
 
Een NL-Alert bericht bevat minimaal de volgende componenten: 
 

1. Afzender: NL-Alert (automatisch) 

2. Datum tijd: dd-mm-jjjj uu:mm (automatisch) 
3. Risico: 112 is niet bereikbaar 
4. Locatie: in heel Nederland 
5. Handelingsperspectief: alternatieven noemen 
6. Meer informatie: Meer info:www.crisis.nl 
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Aandachtspunten: 

 
Lengte bericht 
Het technisch maximum karakters van een NL-Alert is 235 karakters. NL-Alert berichten boven de 
235 karakters worden namelijk niet getoond op digitale reclamezuilen en vertrekborden bij haltes 
van openbaar vervoer. Een bericht van 235 karakters is inclusief spaties en de standaard aanhef 
“NL-Alert dd-mm-jjjj uu:mm” (totaal 26 karakters). Er is dus ruimte voor een tekst van ongeveer 

209 karakters. Het (Nederlandstalige) tekstbericht moet dus niet langer zijn dan 209 karakters.  
Overigens, mocht het gebeuren dat een bericht toch langer is dan 235 karakters dan wordt het 
NL-Alert wel uitgezonden via cell broadcast. 
 
Meertalig bericht 
Wanneer de wens is het NL-Alert zowel in het Nederlands als Engels uit te zenden, dan dienen de 

Nederlands- en Engelstalige teksten in één NL-Alert te worden ingevoerd in de applicatie. Wanneer 

dit niet wordt gedaan en bijv. twee verschillende NL-Alerts achterelkaar worden uitgezonden (de 
ene in Nederlands en de ander in het Engels) dan overschrijft het laatst ingevoerde NL-Alert het 
eerste NL-Alert, en wordt alleen het laatste NL-Alert een uur uitgezonden.  
 
Wanneer een NL-Alert zowel een Nederlandstalige als Engelstalige tekst bevat zal het maximum 
van 235 karakters veelal worden overschreden. Om te voorkomen dat het NL-Alert niet kan 
worden getoond op de digitale reclamezuilen en vertrekborden, moet de medewerker tussen de 

twee teksten handmatig een scheidingsteken plaatsen. Dit scheidingsteken bestaat uit drie 
asterisken (***).  
 

NL-Alert 13-01-2019 17:20 
tekst Nederlands 
*** 
tekst Engels 

 
Het NL-Alert systeem herkent de drie asterisken en zorgt ervoor dat de tekst na de asterisken 
wordt verwijderd bij de reclamezuilen en vertrekborden. Op de zuilen en borden wordt dus alleen 

de Nederlandstalige tekst getoond. Het cell broadcast bericht iswel tweetalig. 
 
 

Standaardberichten bij ernstige uitval van 112 
 

Alternatief voor 112 
(Binnen 15 min na 
melding storing) 
 

NL-Alert NL NL-Alert EN 

Telefoon 

0900 - 8844 
 

112 is in heel Nederland niet 

bereikbaar. In geval van nood 
belt u 0900-8844. Meer 
info:www.crisis.nl 

 

The emergency number 112 is not 

available in the Netherlands. In 
case of emergency call 0900-8844. 
More information:www.crisis.nl 
 

088 - 6628240 112 en 0900-8844 zijn in heel 
Nederland niet bereikbaar. In 

geval van nood belt u 088-

6628240. Meer 
info:www.crisis.nl 
 

The emergency numbers 112 and 
0900-8844 are not available in the 

Netherlands. In case of emergency 

call 088-6628240. More 
information:www.crisis.nl 
 

Fysiek contact 
hulpdiensten 

112 is in heel Nederland niet 
bereikbaar. Ga bij nood naar uw 

dichtstbijzijnde politiebureau, 
brandweerkazerne of ziekenhuis. 
Meer info:www.crisis.nl 
 

The emergency number 112 is not 
available in the Netherlands. In 

case of emergency go to the 
nearest hospital, police or fire 
station. More 
information:www.crisis.nl 
 

http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/
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Afmeldbericht 
(Binnen 15 minuten na 
verhelpen storing) 

Landelijke storing 112 is voorbij. 
In geval van nood belt u 112. 
Meer info:www.crisis.nl 
 

The emergency number 112 is 
available again. More 
information:www.crisis.nl 
 

 

 

 
 
Voorbeeld 
Nederlands en Engels 

112 is in heel Nederland niet 
bereikbaar. In geval van nood 
belt u 0900-8844. Meer 
info:www.crisis.nl 
*** 

The emergency number 112 is 
not available in the Netherlands. 

In case of emergency call 0900-
8844. More 
information:www.crisis.nl 
 

 

http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/
http://www.crisis.nl/

