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1. Samenvatting voorstel
Op basis van het geactualiseerde Inzet- en Beleidskader NL-Alert (MinJenV) is de gezamenlijke
informatiekaart NL-Alert van de VRH en VRHM herzien. Op basis van een aantal incident evaluaties
(o.a. landelijke verstoring alarmnummer 1-1-2, schietincident tram Utrecht, stankwolk Alblasserdam)
zijn een drietal procedures herzien en/of opgenomen in het Inzet en Beleidskader. De revisie van het
inzet- en beleidskader is op 30 oktober 2020 door de RCDV geaccordeerd.
Het betreft de volgende procedures:
- Er is een procedure NL-Alert bij ernstige verstoring of uitval van alarmnummer 1-1-2
ontwikkeld;
- De procedure voor het (deels)landelijk uitzenden van een NL-Alert is geactualiseerd;
- De procedure voor het uitzenden van NL-Alert bij Extreem Geweld is aangepast. In dergelijke
situaties wordt in de nieuwe situatie altijd de landelijke eenheid van de politie geconsulteerd
voor een advies of NL-Alert in de betreffende situatie het geschikte middel is.
Naast deze procedurele wijzigingen is ook het landelijk berichtenboek geactualiseerd met standaard
berichten. De genoemde procedures en geactualiseerde standaardberichten zijn opgenomen in een
nieuwe informatiekaart NL-Alert.
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3. Toelichting
Op basis van het geactualiseerde Inzet- en Beleidskader NL-Alert (MinJenV) is de gezamenlijke
informatiekaart NL-Alert van de VRH en VRHM herzien. De gebruikersgroep NL-Alert (gezamenlijke
gebruikers Hollands Midden en Haaglanden) heeft besloten een nieuwe informatiekaart te
ontwikkelen met daarin de wijzigingen uit het inzet- en beleidskader opgenomen gecombineerd met
de geactualiseerde standaard berichten.
Op initiatief van de gebruikersgroep NL-Alert is de informatiekaart niet alleen geactualiseerd, maar
ook in vormgeving overzichtelijker en gebruiksvriendelijker opgemaakt. De nieuwe versie van de
informatiekaart is daarmee zowel geactualiseerd als ook doorontwikkeld. Procedures anders dan de
genoemde beleidswijzigingen zijn inhoudelijk ongewijzigd gebleven.

4. Implementatie en communicatie
Het uitzetten van NL-Alert is een nauwkeurig en multidisciplinair proces. De implementatie van de
wijzigingen vraagt daarom heldere communicatie. Alle betrokken functionarissen worden vanuit de

afdeling crisisbeheersing via de eigen kolom geïnformeerd over deze wijzigingen. Daarnaast
ontvangen alle betrokkenen functionarissen een e-learning om hun kennis m.b.t. de inzet en werking
van NL-Alert te vergroten.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden informatiekaarten niet meegezonden met de
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 10
februari 2022
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