
 
 
 
 
 
 
Download informatie NOS bulletin per 1 januari 2021 
 
NOS levert drie soorten bulletins aan ter download.  
 
1. Het algemene NOS bulletin. 
Dit bulletin wordt 24/7, 365 dagen per jaar aangeleverd met als enige uitzondering 20.00 op 4 mei. 
Het bulletin bestaat alleen uit tekst, geen nieuwsfragmenten. De lengte van dit bulletin is 2 minuten. 
Dit bulletin mag uitsluitend uitgezonden worden op/rond het hele uur na aanlevering. 
 
Het bulletin is beschikbaar voor download vanaf 57 minuten over het hele uur en kan worden 
gedownload tot xx:02. 
Het bulletin wordt aangeleverd in een aantal file-formaten: 
- nosnieuws.mp3: 192Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 3. Genormaliseerd naar -9dB 
- nosnieuwsnuldb.mp3: 256Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 3. Genormaliseerd naar -0,5dB (ivm 
overshoots) 
- nosnieuws.wav: Windows PCM, 48KHz, 16 bits. Genormaliseerd naar -9dB 
 
2. Het NOS-op-3 (voorheen NOS-Headlines genoemd) bulletin. 
Dit bulletin wordt op werkdagen aangeboden van 07.00 tot 23.00. In het weekend van 10.00 - 17.00. 
Tijdens feestdagen geldt een ander schema, wat minimaal 1 week vooraf wordt gecommuniceerd via 
de mailinglist van de NLPO. 
 
Het bulletin bestaat uit tekst en nieuwsfragmenten. De lengte van dit bulletin is door deze 
fragmenten iets flexibeler en ligt gemiddeld tussen de 110 en 140 seconden. 
Dit bulletin mag uitsluitend worden uitgezonden op/rond het hele uur na aanlevering. Het is derhalve 
geen bulletin wat bedoeld is om uitgezonden te worden op het halve uur, als ‘hoofdpunten van het 
nieuws’ bulletin. 
 
Het bulletin is beschikbaar voor download vanaf 57 minuten over het hele uur en kan worden 
gedownload tot xx:02. 
Het bulletin wordt aangeleverd in een aantal file-formaten: 
- nosheadlines.mp3: 256Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 3. Genormaliseerd naar -6dB 
 
3. NOS hoofdpunten-bulletin 
We bieden het bulletin aan op weekdagen (maandag t/m vrijdag) om 06.30, 07.30, 08.30, 12.30, 
16.30, 17.30 en 18.30. Op officiële feestdagen die op een 'doordeweekse'-dag vallen is het bulletin 
ook beschikbaar. Downloaden kan vanaf xx:27. 
 
De downloadlinks voor het hoofdpunten-bulletin zijn gelijk aan die van het algemene NOS bulletin.  
  



Aandachtspunten 
 
Downloaden op een verkeerd tijdstip 
Het nieuwsbulletin is beschikbaar vanaf 57 minuten over het hele uur. Er werd in het verleden met 
regelmaat te vroeg gedownload of een downloadmoment overgeslagen, waardoor oude 
nieuwsbulletins werden uitgezonden of zelfs onvolledige bulletins omdat de upload vanuit de NOS 
nog niet compleet was. 
 
Verouderde en halve bulletins stralen niet alleen af op de omroep die het bulletin uitzendt, maar 
zeker ook op de NOS als leverancier. Het uitzenden van de juiste bulletins is dus van belang. Om altijd 
het actuele bulletin te downloaden kan deze alleen worden gedownload tussen xx:57 en xx:02. 
Daarna worden de bulletins verwijderd. Dat betekent dat er geen download beschikbaar is tussen 
xx:02 en xx:57. We adviseren u om de automatisering / RTV AudioDownload Tool goed te 
controleren. 
 
Het uitzenden van een bulletin op het halve uur 
Sommige omroepen downloaden het reguliere bulletin of NOS-op-3 (headlines) om deze op het 
halve uur uit te zenden. Beide bulletins zijn bestemd voor uitzending op het hele uur. De NOS 
heeft een specifiek opgenomen bulletin voor gebruik op het halve uur, zie onderdeel 3. Dit bulletin is 
beschikbaar voor uitzending op werkdagen om 06.30, 07.30, 08.30, 12.30, 16.30, 17.30 en 18.30. 
  
Downloaden vanaf meerdere IP-adressen 
Sommige omroepen downloaden het nieuwsbulletin vanaf meerdere IP-adressen. Dit kan natuurlijk 
een backup-download vanuit de omroep zelf zijn, maar in het verleden is ook wel eens gebleken dat 
de downloadaccount is gedeeld met collega-omroepen. Dat laatste is niet toegestaan. 
  
Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens voor het NOS-journaal zijn gedeeld met collega-
omroepen dan kunt u bij Andre.Rotgans@nos.nl een reset van het wachtwoord aanvragen. U weet 
dan zeker dat uw account niet op een onjuiste manier wordt gebruikt. De NOS controleert op het 
downloaden via meerdere IP-adressen en zal indien noodzakelijk maatregelen treffen. Mocht bij 
constatering van downloaden via meerdere IP-adressen binnen 1 week geen plausibele verklaring 
kunnen worden gegeven dan wijzigt NOS op eigen initiatief het bijbehorende wachtwoord. Het 
nieuwe wachtwoord wordt doorgegeven aan de bij de Stichting NLPO bekende contactpersoon. 
Mocht er daarna weer worden geconstateerd dat er vanaf meerdere IP-adressen wordt gedownload 
dan behoudt de NOS zich het recht voor om de account (tijdelijk) te sluiten. 
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