
 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden Vaststelling Incident Locatie (VIL) 

Hoe werkt locatiebepaling door de meldkamer? 

Als u 112 belt, wordt aan u een sms-bericht gestuurd met daarin een link. Als u de link activeert, worden uw locatiegegevens 

doorgegeven aan de meldkamer en op een kaartje getoond.  

Welke telefoons zijn geschikt?  

Een mobiele telefoon is geschikt als het aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. De telefoon (smartphone) beschikt over een locatievoorziening (GPS). 

2. Informatie kan versturen over een netwerk (wifi, 4G, 3G). 

3. Vanuit een data-bundel informatie kunnen versturen.  

Mobiele telefoons zonder deze voorzieningen kunnen geen locatie doorsturen en zijn niet geschikt. 

Hoe weet ik of de locatievoorziening op mijn telefoon aanstaat? 

U kunt op de volgende manier de locatievoorziening op uw smartphone aanzetten of checken of deze aan is.  

 

Voor smartphones die draaien op IOS: 

Hieronder leggen we uit hoe jij jouw locatievoorzieningen kan inschakelen voor het besturingssysteem IOS van Apple. De 

instelling is zowel voor de Iphone, Ipad en Ipod Touch van toepassing. 

 

Klik op het ‘Instellingen’ icoon in het beginscherm van jouw Apple device zoals aangegeven afbeelding 1.1. Je belandt nu in 

het menu ‘Instellingen’ zoals aangegeven in afbeelding 1.2. Klik op het onderdeel ‘Privacy’. Kies vervolgens het onderdeel 

‘Locatievoorzieningen’ zoals aangegeven in afbeelding 1.3. 

 

Je bent nu beland in het onderdeel ‘Locatievoorzieningen’ Met de schuifbalk kan je in één keer alle locatievoorzieningen in of 

uitschakelen 

 

 

 

Voor smartphones op Android: 

Locatieservices inschakelen voor je Android-apparaat: 

1. Ga naar het startscherm van je apparaat 

2. Tik op Instellingen > Locatie 

3. Zet de Locatieservices op On (zie afbeelding). 

  



 

 

Waarom werkt het niet op telefoons zonder locatievoorziening? 

Via locatievoorzieningen kan de meldkamer gegevens opvragen van het mobiel netwerk, GPS, WIFI en/of bluetooth van uw 

telefoon om uw locatie aan te geven. Zonder locatievoorzieningen is dit niet mogelijk. 

Wat moet ik doen om een locatie te kunnen doorgeven? 

U ontvangt een sms-bericht van de meldkamer met hierin een link. Op het moment dat u toestemming geeft door op de link te 

klikken, wordt uw locatie bepaald en wordt gevraagd deze door te sturen. Nadat u dit heeft gedaan, wordt de locatie aan de 

meldkamer verstuurd. De meldkamermedewerker bevestigt aan u de ontvangst van de locatiegegevens. Op uw toestel krijgt u 

ook een kaartje te zien met uw doorgestuurde locatie. 

Waarom ziet de meldkamer mijn locatie niet?   

In Nederland is het wettelijk niet toegestaan om zomaar een telefoon uit te peilen. Vandaar dat u eerst toestemming moet 

geven.  

Waarom gebruiken meldkamers verschillende applicaties? 

Meerdere leveranciers bieden een applicatie aan voor locatiebepaling, de VIL-applicatie is er hier één van. De meldkamers 

zijn vrij in het kiezen van een leverancier.   

Werken alle applicaties hetzelfde? 

Niet alle applicaties werken precies hetzelfde. Alle applicaties werken wel via sms, waarbij u actief toestemming geeft en uw 

locatie aan de meldkamer stuurt met het beantwoorden van het sms-bericht.    

Moet ik 112 bellen? 

Ja, u moet 112 bellen. U kunt niet zelf actief uw locatie doorgeven via deze applicatie. In geval van nood belt u altijd 112. Als 

u een boswandeling of een wandeling in het buitengebied gaat maken neem dan uw telefoon mee en zet de 

locatievoorziening aan.   

Waarom gaat locatiebepaling niet vanzelf? 

Op dit moment is het technisch niet mogelijk om deze gegevens te zien in de meldkamer. Het is in Nederland wettelijk niet 

toegestaan om zomaar een telefoon uit te peilen. Daarvoor moet u eerst toestemming geven. 

Hoe kunnen toeristen gebruik maken van deze voorziening?  

Het sms-bericht kan ook in het Duits, Engels en Frans verstuurd worden. De ontvanger moet dan wel ook beschikken over 

een smartphone met de juiste voorzieningen (beschikking op de telefoon van een locatievoorziening, toegang tot een netwerk 

en een data-bundel) en de locatievoorziening op de smartphone moet aanstaan.  

In welke talen is het sms-bericht beschikbaar/leesbaar? 

Het sms-bericht kan worden verzonden in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.  

Wat moet ik doen als de locatie die op mijn telefoon weergegeven niet klopt? 

Zodra u een locatie heeft verzonden, wordt deze ook op uw telefoon op een kaartje getoond. U kunt nu controleren of de 

locatie correct is doorgegeven. U kunt nu aan de meldkamer nog aanwijzingen geven over de precieze locatie. Bijvoorbeeld 

"Ik sta aan de andere kant van het water".  

Hoe nauwkeurig is de plaatsbepaling? 

Er is bij bepaling van de locatie altijd een afwijking. Deze mate van afwijking varieert en is onder andere afhankelijk van het 

bereik van de GPS-satellieten of hoe ver u bij GSM masten vandaan bent. GPS locatie bepaling wordt in eerste instantie op 

basis van GSM masten gedaan waarna de GPS-satellieten de nauwkeurige locatie bepaling doen.  

 

De meldkamer ziet in welke mate de locatie afwijkt en kan u vragen om de locatie opnieuw te sturen door op de knop 'Stuur 

nogmaals mijn Locatie' te drukken. U kunt dit ook zelf doen als u ziet dat u locatie erg afwijkt van de daadwerkelijke locatie.  

 


