
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, lanceerde op 13 juni twee nieuwe 

systemen inzake crisiscommunicatie: BE-ALERT en ALERT-SMS. Lees hier wat deze instrumenten 

inhouden en hoe u als gemeente kan intekenen. 

BE-ALERT is een systeem om in noodsituaties de bevolking te verwittigen via verschillende kanalen. 

Het kan vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op zeven een boodschap versturen via 

SMS, een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn, e-mail of sociale media. Bovendien kunnen in 

de toekomst nog andere kanalen geïntegreerd worden in BE-ALERT om de bevolking nog beter te 

verwittigen. 

Om de boodschappen van BE-ALERT te ontvangen dient u zich registreren via www.be-alert.be. 

In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang. Bovendien is het belangrijk een 

uniforme en duidelijke boodschap, afkomstig van de overheid te kunnen verspreiden. Wie 

gewaarschuwd is, kan zo de juiste reflexen aan de dag leggen en de specifieke aanbevelingen 

opvolgen. 

Om inwoners correct te informeren, moeten de autoriteiten evenwel kunnen rekenen op kanalen die 

voldoende performant en verscheiden zijn. Een snelle verwittiging via verschillende elkaar 

aanvullende kanalen is immers noodzakelijk in noodsituaties: de chaos die vaak heerst vereist de 

nodige flexibiliteit en snelheid in reactie. 

Om de bevolking te sensibiliseren voor BE-Alert, startte het Crisiscentrum een grote 

publiekscampagne. Ook de burgers kunnen het nodige doen en zich inschrijven via 

http://bealert.be/nl/schrijf-je.  

Aan alle gouverneurs en burgemeesters die een BE-ALERT-overeenkomst hebben ondertekend wordt 

een bijkomend kanaal ter beschikking gesteld: ALERT-SMS. Hiermee is het mogelijk een SMS te 

sturen op basis van lokalisatie (de plaats van een incident). Iedereen die fysiek aanwezig is in een 
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bepaalde zone, ontvangt dan op zijn GSM een SMS zonder voorafgaande inschrijving. Dit gebeurt 

met een snelheid van meer dan 100 SMS’en per seconde. 

Het alarmeringssysteem kwam tot stand dankzij een samenwerking met verschillende partners: de 

gouverneurs, verschillende gemeenten, het BIPT, de operatoren van de mobiele telefonie en het 

Belgische bedrijf NEXTEL. 

Zes maanden na de implementering van het project hebben al 200 gouverneurs en burgemeesters de 

een overeenkomst ondertekend. Zij beschikken nu over BE-Alert om hun burgers te waarschuwen. 

Alle gemeenten die hebben ondertekend vindt u op: http://www.be-alert.be/nl. Opgelet: tussen het 

moment van het indienen van de aanvraag en het verschijnen op de website kunnen steeds enkele 

dagen zitten.  

 

Indien uw gemeente nog geen overeenkomst afsloot, dan vragen wij u hier zeker werk van te 

maken, door vanuit de meerderheid meteen in te tekenen, of vanuit de oppositie te informeren 

naar de intenties van uw bestuur en zo nodig zelf een voorstel hiertoe in te dienen. 

Een lokaal bestuur dat wenst in te tekenen, dient hiervoor eenvoudigweg een overeenkomst af te 

sluiten met het Crisiscentrum. Op  https://crisiscentrum.be/nl/be-alert  vindt u een 

informatiebrochure en de nodige documenten om de aanvraag in te dienen.  

Voor meer info kan je terecht op de webpagina van BE-ALERT: http://bealert.be/nl, waar ook een 

rubriek met veel gestelde vragen voorhanden is. 
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