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Inleiding

Bij een ramp, crisis of ander ernstig incident is het van belang dat 

mensen in de directe omgeving snel worden gealarmeerd en 

geïnformeerd over wat er aan de hand is, wat ze moeten doen en waar 

ze meer informatie kunnen vinden. NL-Alert is een alarmmiddel van de 

overheid dat hierin voorziet. NL-Alert wordt sinds 8 november 2012 via 

de zendmasten van de Nederlandse mobiele operators uitgezonden. 

Twee maal per jaar wordt een NL-Alert testbericht uitgezonden. 

Met het uitzenden van het NL-Alert testbericht vergroot de overheid de 

bekendheid van NL-Alert en wordt de bevolking erop geattendeerd dat 

NL-Alert voor hen persoonlijk relevant is als alarmmiddel in het geval 

van een ramp, crisis of ander ernstig incident. Sinds 2018 wordt het 

testbericht ook getoond op veel digitale vertrekborden in het openbaar 

vervoer en sinds 2019 op veel digitale reclamezuilen.

Dit onderzoek brengt in kaart wat het bereik is van het NL-Alert controle-

bericht van 6 december 2021.  

De doelgroep van dit onderzoek zijn Nederlanders van 12 jaar en ouder 

(met en zonder mobiele telefoon). Hierna zal deze groep ‘Nederlanders’ 

worden genoemd. 

In de metingen tot en met 2015 bestond de onderzoeksdoelgroep uit 

Nederlanders van 12 jaar en ouder met een mobiele telefoon. 

Bijzondere omstandigheden: COVID-19

Toen het testbericht van 6 december 2021 verstuurd werd, golden 

maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Een 

van de maatregelen is de richtlijn van het RIVM om, indien mogelijk, 

thuis te werken. Dit kan van invloed zijn geweest op sommige 

resultaten. 
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Bereik testbericht                                                                               

Negen op de tien Nederlanders (90%) hebben het testbericht van 6 

december 2021 ontvangen. Dit is vergelijkbaar met het bereik van juni 

2021 (88%), wat het hoogste niveau was sinds 2013. Ouderen ouder 

dan 65 jaar hebben het laagste bereik vergeleken met andere 

leeftijdsgroepen (83%). Onder jongeren jonger dan 18 jaar is het bereik 

weer iets gestegen, na een daling in juni 2021. Het bereik onder deze 

groep ligt in lijn met het gemiddelde. 

Zeven op de tien (69%) ontvangers kregen het testbericht exact om 12 

uur. Acht op de tien (82%) ontvangers kregen het bericht uiterlijk om 

12:03 uur. Uitgaande van het bereik van 90% betekent dit dat 74% van 

alle Nederlanders om uiterlijk 12:03 uur het testbericht heeft ontvangen. 

Hiermee ligt het percentage weer in lijn met eerdere jaren, na een daling 

in juni 2021. 

Een kwart van de Nederlanders (27%) zijn (ook) via anderen op de 

hoogte gebracht van het testbericht. Dit is lager dan eerdere jaren, maar 

vergelijkbaar met vorige meting. Van de mensen die geen testbericht 

hadden ontvangen, is 2% via anderen geïnformeerd. Het totale (directe 

en indirecte) bereik ligt hiermee op 92%. 

Managementsamenvatting

Bereik andere middelen

Een klein aandeel is bereikt door het testbericht op OV-vertrekborden 

(1%) of digitale reclamezuilen (1%). 77% van de Nederlanders van 12 

jaar en ouder heeft de sirene gehoord. 

In totaal is 3% door geen enkel alarmmiddel bereikt. 

Houding ten aanzien van NL-Alert                                                                

Een meerderheid van de Nederlanders staat positief tegenover NL-

Alert en heeft er vertrouwen in dat NL-Alert hen tijdig en volledig 

informeert tijdens een noodsituatie. 

Ruim zes op de tien Nederlanders vinden het belangrijk dat er een 

Engelstalige tekst is opgenomen in het testbericht. 

Middel(en) Bereik

NL-Alert testbericht 90%

Sirenes 77%

Digitale reclamezuilen 1%

Digitale OV-borden 1%
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Resultaten
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Het testbericht van 6 december is door 90% van de 

Nederlanders ontvangen op hun mobiele telefoon. Dit is 

gelijk aan de meting van juni.

Hetzelfde testbericht op digitale vertrekborden in het OV had 

een bereik van 1%, via digitale reclamezuilen was het bereik 

1%. 

Bijna drie op de tien personen (27%) zijn (ook) via anderen 

op de hoogte gebracht van het testbericht. Van de mensen 

die geen testbericht hadden ontvangen, is 25% via anderen 

geïnformeerd (2% van alle Nederlanders). In totaal is 92% 

van de Nederlanders direct of indirect bereikt door het 

testbericht. 

Een kwart van de Nederlanders (23%) geeft aan zelf anderen 

op de hoogte te hebben gebracht van het testbericht. 
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ja nee ik heb geen mobiele telefoon weet niet

Bereik van het testbericht gelijk aan juni 2020

Bereik testbericht

Afgelopen maandag 6 december rond 12 uur is het volgende NL-Alert testbericht verstuurd: (...). 

Heeft u dit bericht op uw mobiele telefoon ontvangen? (basis: minimaal n=2.000) 7



NL-Alert heeft hoog bereik onder vrijwel alle leeftijdsgroepen

Het bereik van NL-Alert is het hoogst onder 18-64 jarigen. Ouderen 

van 65 jaar en ouder hebben een lager bereik (65-74-jarigen: 85%, 

75 jaar en ouder: 78%).

Ten opzichte van juni 2021 is het bereik gestegen onder 12-17 

jarigen. Het bereik ligt nu weer in lijn met het gemiddelde. Ook bij 

65-plussers is de stijging van vorig jaar (december 2020) niet 

behouden; het bereik (83%) ligt opnieuw onder het gemiddelde. 
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Bereik per leeftijdsgroep

ja nee ik heb geen mobiele telefoon weet niet

Afgelopen maandag 6 december rond 12 uur is het volgende NL-Alert testbericht verstuurd: (...). 

Heeft u dit bericht op uw mobiele telefoon ontvangen? 

Leeftijdsgroep Bereik

juni 2021

Gem. 88%

Bereik

december 2021

Gem. 90%

12 – 17 jaar 85% 89%

18 - 34 jaar 91% 94%

35 - 49 jaar 92% 93%

50 - 64 jaar 89% 91%

65 - 74 jaar 81% 85%

75 jaar en ouder 80% 78%
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Zeven op de tien ontvangers kregen het bericht om exact 12.00 uur

Zeven op de tien ontvangers (69%) kregen het testbericht exact om 12 uur 

en 2% iets vóór 12.00 uur. Ter vergelijking; in juni ontving de helft (48%) 

het bericht op of iets voor 12.00 uur. Acht op de tien (82%) ontvangers 

kregen het bericht uiterlijk om 12:03 uur en 85% uiterlijk om 12.10 uur. 

Uitgaande van het bereik van 90% betekent dit dat 74% van alle 

Nederlanders om uiterlijk om 12.03 het testbericht heeft ontvangen en 

77% van alle Nederlanders om uiterlijk 12:10 uur. In juni 2021 was dit 

respectievelijk 67% en 72%.
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Tijdstip ontvangen testbericht

voor 12:00 exact 12:00 na 12:00 weet niet

Hoe laat heeft u het NL-Alert testbericht ontvangen? 

Tijdstip ontvangst 

bericht

Bereik

juni 2021

Bereik

december 2021

% cumulatief % cumulatief

Vóór 12.00 uur 1% 1% 2% 2%

Exact 12.00 uur 47% 48% 69% 71%

12.01 – 12.03 28% 76% 11% 82%

12.04 – 12.10 6% 82% 3% 85%

12.11 of later 2% 84% 2% 87%

Weet niet 16% 100% 12% 100%
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Voor acht op de tien ontvangers is het geluid een doordringende sirene

Bij acht op de tien ontvangers maakte hun telefoon een doordringend 

hard geluid (sirenetoon) bij het ontvangen van het testbericht. Eén op 

de twintig ontvangers hoorde hun standaard bericht/sms-geluid. 

3% van de ontvangers gebruikte een headset of oortjes toen ze het 

testbericht ontvingen. Bij een derde van de headset-gebruikers kwam 

het geluid veel harder binnen dan de volumestand op dat moment. Ter 

vergelijking, in juni 2021 gaf een op de vijf headset-gebruikers aan dat 

het geluid veel harder binnen kwam. 

Ruim een derde van de Nederlanders (36%) hebben de aankondiging 

van het testbericht gezien of gehoord, meestal via de radio. Van 

degenen die de aankondiging hebben gehoord, wist de helft (47%) dat 

het geluid hard kan binnenkomen (omgerekend 17% van alle 

Nederlanders).

Welk geluid maakte uw mobiele telefoon bij het ontvangen van NL-Alert?

Standaard SMS 
geluid

7%

Doordringend, 
hard geluid 

(sirene)
81%

Geen geluid
7%

Weet niet
5%

Welk geluid maakte uw mobiele 
telefoon?
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niet bereikt
3%

alleen NL-Alert 
testbericht

20%

alleen sirene
7%

NL-Alert 
testbericht en 

sirene*
70%

Bereik alarmmiddelen

Bereik landelijke alarmmiddelen

Negen op de tien Nederlanders van 12 jaar en ouder (90%) hebben 

het NL-Alert testbericht ontvangen en drie kwart (77%) heeft de sirene 

gehoord. Van de 10% van de Nederlanders die niet worden bereikt met 

het NL-Alert testbericht, wordt 6% wel bereikt met de sirene. En 

omgekeerd: van de 23% die niet met de sirene wordt bereikt, wordt 

20% wel bereikt met NL-Alert testbericht.

NL-Alert Bereik Sirene Bereik

NL-Alert en sirene 70% NL-Alert en sirene 70%

Alleen NL-Alert 20% Alleen sirene 6%

Totaal NL-Alert* 90% Totaal sirene* 77%

* Omdat geen enkele respondent door alleen vertrekborden in het openbaar vervoer of 

reclamezuilen is bereikt, worden deze middelen niet apart meegenomen in de grafiek.

Bereikt door: Bereik

NL-Alert en sirene* 70%

Alleen NL-Alert 20%

Alleen sirene 6%

Totaal NL-Alert en sirene 97%

Geen enkel middel 3%

Het totale bereik van NL-Alert testbericht en sirenes gezamenlijk is 

97%. De resterende 3% van de Nederlanders wordt niet bereikt via 

landelijke alarmeringsmiddelen.

* Door afrondingsverschillen tellen de percentages niet altijd exact op tot het totaal.
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Een kwart van de Nederlanders (27%) zeggen 

(ook) door anderen op de hoogte te zijn 

gebracht van het testbericht van 6 december 

2021. Dit is significant lager dan de resultaten 

van afgelopen jaren, maar vergelijkbaar met 

de resultaten van juni 2021. 

Naarmate men ouder is, wordt men minder 

vaak door anderen op de hoogte gebracht van 

het testbericht. In de groep 65+, met het 

laagste directe bereik van NL-Alert, wordt 

maar 20% van de personen op de hoogte 

gebracht door anderen (65-74 jarigen: 21%; 

75 jaar en ouder: 19%). 26 27 23
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Op de hoogte gebracht door anderen

ja nee weet niet

Kwart Nederlanders zijn (ook) door anderen op de hoogte gebracht

Bent u (ook) via anderen die het bericht ontvangen hebben op maandag 6 

december rond 12 uur op de hoogte gebracht van de ontvangst van dit 

testbericht, bijvoorbeeld via familieleden, klasgenoten of collega's? 

12



Een op de zes Nederlanders doet het juiste bij het horen van de sirene

Ruim de helft van de Nederlanders (56%) zegt te weten wat zij 

volgens de overheid moeten doen wanneer zij de sirene horen (op 

een ander moment dan de eerste maandag van de maand). 

Gevraagd naar wat zij als eerste doen, noemt een op de vijf 

Nederlanders (20%) de drie juiste antwoorden.

Veelgenoemde andere (niet-officiële) handelingen zijn ‘de televisie 

aanzetten’ (53%), ‘op internet kijken wat er aan de hand is’ (45%) of 

‘een lokale radiozender aanzetten’ (36%). 

Ouderen (65+) volgen minder vaak de officiële instructie van de 

overheid. Zij geven bijvoorbeeld het minst vaak aan dat ze direct het 

dichtstbijzijnde gebouw binnengaan, maar geven daarentegen het 

vaakst aan dat ze bij het horen van de sirene eerst naar huis gaan. 

20%

35%

48%

70%

Noemt alle drie de bovenstaande

Ik luister naar de calamiteitenzender

Als ik buiten ben, ga ik direct het
dichtstbijzijnde gebouw binnen

Zodra/wanneer ik binnen ben sluit ik
ramen en deuren

Wat doet men als men de sirene hoort

dec. 2021 n=2.404

Wat zijn de eerste dingen die u doet wanneer u de sirene hoort op een ander moment 

dan de eerste maandag van de maand?

Totaal 12-17 18-34 35-49 50-64 65-74 75+

Noemt 3 

juiste 

antwoorden

20% 17% 26% 20% 19% 16% 13%
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Een meerderheid staat positief tegenover NL-

Alert en vertrouwt erop dat NL-Alert tijdig en 

voldoende informeert tijdens een noodsituatie. 

Dit beeld is onveranderd ten opzichte van 

vorige meting. 

In december 2021 is een vraag toegevoegd: 

‘Ik vertrouw erop dat ik door anderen wordt 

geïnformeerd over een NL-Alert tijdens een 

noodsituatie’. De meerderheid (56%) heeft hier 

vertrouwen in, maar er is een substantieel deel 

(16%) dat hier geen vertrouwen in heeft. 

Jongeren van 12-17 jaar hebben het meeste 

vertrouwen (72%), mensen van middelbare 

leeftijd (35-64 jaar) hebben het minste 

vertrouwen (50%). 
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Houding t.a.v. NL-Alert
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Ruime meerderheid staat positief tegenover NL-Alert

n=2.404 14



Zes op de tien Nederlanders (58%) vinden het 

belangrijk dat er een Engelstalige tekst is 

opgenomen in het testbericht. 

Met name de mensen van middelbare leeftijd 

en ouder (50-64 jaar: 52%; 65-74 jaar: 54%; 

75 jaar of ouder: 40%) en de lager opgeleiden 

(47%) vinden het minder vaak dan gemiddeld 

belangrijk dat de Engelstalige tekst is 

opgenomen. 
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In het testbericht is voor het
eerst een tekst in het Engels op
genomen. Hoe belangrijk vindt u
het dat een Engelstalige tekst is

opgenomen in het
controlebericht?

Houding t.a.v. Engelse vertaling

zeer onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk zeer belangrijk weet niet

Ruime meerderheid vindt Engelse tekst belangrijk

n=2.404 15



Onderzoekverantwoording
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Onderzoekverantwoording 

Methode

De respondenten zijn ondervraagd door middel van CAWI - Computer 

Assisted Web Interviewing. De respondenten zijn geselecteerd uit 

NIPObase, het online acces panel van Kantar Public met zo’n 150.000 

leden. 

Veldwerk

Alle metingen vonden de dag na het uitsturen van het testbericht 

plaats. In sommige gevallen is het veldwerk met een dag verlengd 

(twee achtereenvolgende dagen na het uitsturen van het testbericht). 

In december 2021 (net als in juni 2021) is het veldwerk in één dag 

uitgevoerd. 

Steekproef

Het onderzoek is gehouden onder de volgende doelgroep: het 

Nederlands publiek van 12 jaar en ouder. In dit rapport wordt over 

deze doelgroep gerapporteerd, tenzij anders vermeld. 

Voor elk van deze onderzoeken is een onafhankelijke steekproef 

ondervraagd. In de steekproef zijn geen personen opgenomen die 

hebben deelgenomen aan eerdere onderzoeken omtrent NL-Alert.

Significantie

Significantietoetsen zijn uitgevoerd tussen de metingen, tenzij 

anders aangegeven. Een verschil met een overschrijdingskans 

p<0,05 (95% betrouwbaarheidsniveau) wordt als significant 

beschouwd. 

Respons en weging

In het onderstaande overzicht ziet u de belangrijkste kenmerken met 

betrekking tot de steekproef, respons en weging. De data zijn 

gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, hoogst genoten 

opleiding, Nielsen regio, gezinsgrootte en internetgebruik.

Nov. ‘13 Jun. ‘14 Dec. ‘14 Jun. ‘15 Dec. ‘15 Jun. ‘16 Dec. ‘16 Jul. ‘17 Dec. ‘17 Jun. ‘18 Dec. ‘18 Jun. ‘19 Dec. ‘19 Jun. ‘20 Dec. ’20 Jun. ’21 Dec. ’21

Bruto steekproef 5.002 5.007 5.005 4.923 5.012 7.005 5.004 7.007 6.100 6.100 6.104 6.500 6.100 6.100 6.100 6.000 6.050

Netto steekproef 2.246 2.177 2.232 2.101 2.076 2.188 2.113 2.140 2.227 2.814 2.502 2.044 2.669 2.533 2.353 2.413 2.404

Respons 45% 43% 44% 43% 41% 31% 42% 31% 37% 46% 41% 31% 44% 42% 39% 40% 40%

weegefficiëntie 78% 88% 78% 78% 75% 75% 76% 69% 70% 90% 84% 89% 87% 85% 77% 80% 81%
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