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Net zoals de « Crisiscommunicatiegids » die in 2007 is verspreid,  legt dit document geen nieuwe verplichting op 
aan de betrokken overheden. Dit document is een leidraad voor de medewerkers van de Federale diensten bij 
de Gouverneurs en de gemeenteambtenaren die de bevolking in het kader van noodsituaties moeten alarmeren/
informeren. Aangezien elke organisatie verschillend is en beschikt over eigen (communicatie)middelen, zullen de 
communicatie-acties geval per geval moeten worden aangepast, zodat de bevolking op adequate wijze kan worden 
gealarmeerd en geïnformeerd.

Dit document is gebaseerd op verschillende werken die uitgevoerd werden door medewerkers van de AD Crisis-
centrum van de FOD Binnenlandse Zaken (Peter MERTENS, Benoit RAMACKER en Thierry DAVIER), maar ook op 
internationale documenten (in het bijzonder « Emergency warnings - Choosing your words », Australian Govern-
ment  (2008), in 2014 vertaald en aangepast door de heer Marc LERCHS, Informatiedirecteur bij de Gouverneur van 
Waals-Brabant). Wij willen al deze personen bedanken.
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1  Inleiding 

Om de burgers die geconfronteerd worden met risico’s en noodsituaties zo goed mogelijk bij te staan, is de 

kwaliteit, de snelheid en de efficiëntie van de crisiscommunicatie van kapitaal belang: van de eerste alarmering tot 

de continue informatie. 

In heel wat noodsituaties is een efficiënte en eenduidige alarmering van wezenlijk belang. De alarmeringskanalen 

moeten dan ook geïntegreerd worden in een echte strategie om de bevolking te alarmeren.

Bepaalde kanalen maken het mogelijk om:  

• op zeer lokaal niveau te alarmeren (bijv. alarmering van een bepaalde straat/zone per SMS),

• op zeer grote schaal te alarmeren (bijv.: alarmering via de sociale media),  

• te alarmeren via een uitvoerige boodschap (bijv. alarmering via de media, via radio en TV), 

• te alarmeren via een beperkte boodschap (bijv. alarmering via het sirenenetwerk). 

De volledige doelgroep kan niet met één communicatiemiddel bereikt worden: in functie van een noodsituatie  

heeft de bevolking geen of moeilijker toegang tot een aantal alarmerings- en informatiebronnen (bijv ’s nachts). 

Enkel een combinatie van alarmeringskanalen zal een efficiënte alarmering mogelijk maken. Op basis van 

deze vaststelling is in dit document een strategische visie voor de alarmering ontwikkeld.

1.1  Terminologie : (op voorhand) alarmeren en informeren

Zonder naar een wettelijke definitie te zoeken, is het belangrijk dat de hierna gebruikte termen gepreciseerd 

worden:

• Op voorhand alarmeren: de bevolking die betrokken is bij een potentiële (maar reële) noodsituatie preventief 

informeren, zodat iedereen waakzamer wordt en men zich op adequate wijze kan voorbereiden. 

• Alarmeren: tijdens een noodsituatie een kort signaal (tekstsignaal, visueel signaal en/of geluidssignaal)  

verspreiden, om snel (re)acties bij de rechtstreeks betrokken bevolking ( in de nabijheid van de noodsituatie) 

op te wekken. 

• Informeren: duidelijke en geactualiseerde informatie over (en tijdens) de noodsituatie doorgeven aan de  

(on)rechtstreeks betrokken bevolking (en/of aan bepaalde geïdentificeerde doelgroepen). 

• Communiceren: voor, tijdens en na een noodsituatie een dialoog voeren met de (on)rechtstreeks betrokken 

bevolking (en/of bepaalde geïdentificeerde doelgroepen), om zo goed mogelijk te voldoen aan hun verwach-

tingen en hun behoefte aan informatie.
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1.2  Een wettelijke verplichting, die vooral van wezenlijk belang is

De alarmering van de bevolking is de eerste actie in het kader van de crisiscommunicatie. De alarmering maakt 

deel uit van de wettelijke opdrachten  van de Discipline 5 (opdrachten die kunnen worden uitgevoerd door 

verschillende overheden of nood- en interventiediensten): 

AR 16/02/2006 betreffende de nood- en interventieplannen

Art. 14. - § 1. – Discipline 5 heeft betrekking op de informatie. 

§ 2. – De opdrachten betreffende de informatie omvatten onder andere:

1° tijdens de noodsituatie: de informatie en richtlijnen aan de bevolking.

Bijlage D5 van de ministeriële omzendbrief NPU-4 

Bij een noodsituatie kan een snelle waarschuwing van de bevolking levensnoodzakelijk zijn.  Verschillende alarmerings-

kanalen, die elkaar aanvullen en versterken, bestaan of kunnen ontwikkeld worden: sirenes rondom sites van nucleaire 

installaties en seveso-ondernemingen ; telefonische alarmering, alarmering per sms, omroepwagens van de politie, weg-

panelen, de media,… De bevoegde overheid moet alle mogelijke en beschikbare middelen aanwenden om de betrokken 

bevolking snel en doeltreffend te verwittigen. Meestal zal door een combinatie van alarmeringskanalen een maximum aan 

personen bereikt worden.

Het gaat er vooral om dat de bevolking die betrokken is bij een noodsituatie veilig is: de bevolking moet op tijd en 

op zo duidelijk en efficiënt mogelijke wijze gealarmeerd worden, zodat ze op de juiste manier kan reageren en, in 

voorkomend geval, de specifieke goede aanbevelingen kan volgen.

1.3  Met een duidelijke doelstelling : alarmeren om te informeren 

Na de alarmering staan de betrokkenen meer open voor de informatie en de aanbevelingen van de overheden. 

Bijgevolg moet een geslaagde alarmering de volgende doelstellingen bereiken: 

• Zoveel mogelijk betrokken personen alarmeren

• In een zo kort mogelijk tijdsbestek

• Met een uniforme, duidelijke en concrete boodschap

• Uitgaande van een officiële bron die duidelijk geïdentificeerd wordt

• Door middel van verschillende kanalen die elkaar aanvullen

De alarmeringskanalen moeten beschouwd worden 

als technische ondersteuningsmiddelen om een 

crisiscommunicatiedoelstelling te bereiken. 

In het kader van de noodplanning en het crisis-

beheer wordt de verantwoordelijkheid voor de 

alarmering (en de informatie) in België toever- 

trouwd aan de bevoegde overheden (burge-

meesters, gouverneurs, minister). De operational-

isering van deze wezenlijke opdracht moet  

beschouwd worden als een geheel van opdrachten 

die door verschillende betrokken actoren (geza-

menlijk) kunnen worden uitgevoerd.
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2  Strategie om op efficiënte wijze te alarmeren 

Alarmering is meer dan enkel op een knop drukken. Wanneer men alarmeert, begint een crisiscommunicatie die 

georganiseerd en gestructureerd moet worden. Bijgevolg is voor de alarmering een specifieke aanpak op zijn 

plaats.

2.1  Waarvoor alarmeren, wanneer?

Een alarmering is niet voor elke gebeurtenis of elk incident noodzakelijk. Het reële risico of de noodsituatie (zoals 

ze wettelijk gedefinieerd is) vormen nuttige referenties, die echter geïnterpreteerd kunnen worden.  

Advies: Om te bepalen of een (voorafgaande) alarmering al dan niet noodzakelijk is, moet er naar de eerste 

doelstelling van een alarmering gekeken worden en moeten er twee vragen gesteld worden: 

• Bestaat er een risico voor de gezondheid of de veiligheid van de bevolking (of voor het milieu)?

• Zijn onmiddellijke beschermingsacties noodzakelijk of moet de bevolking geïnformeerd worden?

 

        Indien de antwoorden positief zijn is een (voorafgaande) alarmering noodzakelijk.

Het doel (en het belang) is om zo snel mogelijk te alarmeren. Door de tal van onbekende elementen die verbonden 

zijn met noodsituaties (locatie, tijdstip, duur, grootte, type…) kan er niet op voorhand een vaste termijn vastgelegd 

worden binnen dewelke de alarmering absoluut moet worden uitgevoerd. In het kader van de alarmering is het 

belangrijk dat de uitgevoerde actie en de boodschap gevalideerd worden (volgens de informatie die op dat 

moment beschikbaar is).

Een voorafgaande alarmering kan uit voorzorg, preventief, uitgevoerd worden, voor zover het om een reëel risico 

gaat (zonder dat men zich al in een noodsituatie bevindt die tot een noodplan leidt). Men mag echter niet te snel 

en te vaak alarm slaan, omdat dit tot gevolg kan hebben dat de bevolking geleidelijk aan minder waakzaam wordt 

met betrekking tot risico’s en noodsituaties. 

Advies: Op voorhand een eenvoudige procedure opstellen waarvan de Burgemeester/Gouverneur/Minister 

en de interventiediensten op de hoogte zijn, met twee duidelijke criteria (een risico voor de gezondheid of de 

veiligheid en reflexbeschermingsacties of een behoefte aan informatie), die een snelle en efficiënte (vooraf-

gaande) reflexalarmering door de eerste actoren die aanwezig zijn op het terrein mogelijk maken. 

Advies: Zodra de alarmering gelanceerd is, zal de behoefte aan informatie (van de betrokken bevolking, 

van de journalisten, van de andere (inter)nationale overheden,…) sterk toenemen. De bevoegde overheid 

zal snel volledigere informatie moeten verspreiden via verschillende kanalen (sociale media, persbericht of 

perspunt, website, informatienummer,…).

     In de mate van het mogelijke de alarmering en een eerste, volledigere informatieboodschap  

    gelijktijdig via een website verspreiden (versterkt door de sociale media).

 



2.2  Wie alarmeert wie?

Het is niet zo dat een specifieke interventiedienst of overheid a priori verantwoordelijk is voor de alarmering. Alles 

hangt af van het soort noodsituatie en van de eerste actoren die aanwezig zijn op het terrein.

Aangezien dit integraal deel uitmaakt van de opdrachten van de overheid Discipline 5, kan elke dienst die van het 

begin betrokken is bij de noodsituatie voor de alarmering zorgen. Met het oog op een snelle alarmering moet men 

in het kader van de organisatie en de uitvoering van de eerste alarmering op flexibele wijze te werk kunnen gaan.

Met het oog op een snelle en efficiënte aanpak, wordt de alarmering niet (uitsluitend) door de Discipline 5 uitge-

voerd. Deze alarmering moet echter, in overleg met de andere actoren van het terrein, door de communicatoren 

van D5 worden voorbereid. Discipline 5 zorgt ervoor dat de alarmering efficiënt en geharmoniseerd verloopt met 

het oog op de acties voor het informeren van de bevolking (in overeenstemming met de kanalen en middelen van 

de D5).

Advies: In het kader van de eenvoudige procedure voor een reflexalarmering zijn afspraken nodig over de 

verdeling van de taken: 

• een rechtstreekse alarmering van de omwonende bevolking door de eerste actoren van de interventie-

diensten die aanwezig zijn op het terrein (luidsprekers, deur-aan-deur,…). 

• ondersteund door een alarmering die vanop afstand door D5 wordt uitgevoerd: overheid, communica-

tor of lid van een hulp- en interventiedienst, in functie van het kanaal (alarmering via de media,  

BE-Alert, sociale media,…).  

Advies: Bepaalde doelgroepen vereisen de inzet van specifieke kanalen (jongeren, ouderen, allochtonen, 

analfabeten, doven en slechthorenden): identificeer per doelgroep het meest geschikte kanaal en de over-

heid (of partnerorganisatie) die goed geplaatst is om het alarm te activeren.

2.3  Hoe alarmeren?

Om een efficiënte alarmering van de bevolking op te starten, moeten de juiste vragen gesteld worden: 

• Gaat het om een potentiële dreiging of om een echte noodsituatie (waarmee men momenteel geconfronteerd 

wordt)?

• Welke is, in geval van een dreiging, de termijn vooraleer de noodsituatie ontstaat (meer of minder dan 24 

uur)?

• In welke geografische zone moet de (voorafgaande) alarmering worden uitgevoerd (het volledige grondge-

bied, of een deel ervan)?

• Wie moet (voorafgaand) verwittigd worden (hoge/lage dichtheid van de betrokken bevolking: bewoners, 

bezoekers, gemengd)? 

• Op welk moment moet de (voorafgaande) alarmering uitgevoerd worden (dag/nacht; week/weekend)?

• Met welke boodschap (preventief, richtlijn, informatief)?

• Via welke kanalen (gerichte kanalen of massakanalen; prioritair, redundant, aanvullend)? 
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Met het oog op de zeer verschillende realiteiten van de noodsituaties moet elke strategie echter flexibel zijn: 

• alarmering van een op voorhand bepaald zone, zoals voor de Seveso-risico’s of de nucleaire risico’s, 

• alarmering van een zone die ad hoc moet worden bepaald, zoals tijdens overstromingen, 

• alarmering van een mobiele zone, zoals in geval van een giftige wolk.

• …

Het bepalen van de alarmeringszone is een taak die complex kan zijn. Voorzichtigheidshalve zou de alarmering een 

zo groot mogelijk bereik moeten hebben (het is beter om meer dan te weinig mensen te alarmeren), maar met het 

oog op een efficiënte aanpak (technische middelen en personeel) is het belangrijk om een kader (geografisch, situ-

ationeel, tijdelijk,…) voor de eerste alarmering te bepalen: 

Advies:  

• geografisch, volgens concentrische cirkels (allereerst de personen die zich het dichtst bij het risico 

of de gebeurtenis bevinden)

• contextueel, iedereen, uit voorzorg (dankzij een optimale verdeling van de alarmeringstaken,  

in functie van de gebruikte kanalen),

• tijdelijk, door de meest adequate kanalen, in functie van het moment, te kiezen (dag/nacht, week/ 

weekend).

Wat de gekozen kanalen betreft, moet men voor de alarmering (en de informatie) van de bevolking over een 

duidelijke strategie beschikken. Deze strategie kan (in functie van de omstandigheden) op concentrische wijze 

toegepast worden:
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Advies: Om de efficiëntie van de kanalen te verhogen is het belangrijk dat de bevolking op voorhand op de 

hoogte wordt gebracht van het bestaan van deze kanalen en van hun eventueel gebruik (risicocultuur  

en zelfbescherming van de burger):

• Verspreiding van informatiebrochures

• Artikel in de lokale krant

• Test van de alarmeringskanalen tijdens oefeningen

• Artikel op de lokale website

• …

 

Advies: Vergeet de bevolking niet te informeren over het einde van het alarm via verschillende kanalen

(bij voorkeur dezelfde als het initiële alarm).
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3  Duidelijke en directe boodschappen  

Een alarmboodschap heeft tot doel de bevolking te informeren over een potentiële dreiging of een reële nood-

situatie die zich voordoet, om passende (reflex)reacties op te wekken. De inhoud van de boodschap is doorslag-

gevend, aangezien deze de manier waarop de bevolking naar de noodsituatie en de communicatie van de over-

heden kijkt zal beïnvloeden. Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de boodschappen (opgesteld in één 

of meerdere talen).

In stresserende situaties kan het vermogen van de bestemmelingen om informatie snel te begrijpen en beslissingen 

te nemen echter worden aangetast. Bijgevolg is het mogelijk dat de betrokken personen anders reageren dan in 

normale omstandigheden. 

In noodsituaties: 

• kunnen de aandacht en de concentratie worden aangetast.

• wordt er vaker emotioneel gereageerd. 

• kunnen het geheugen en de fysieke capaciteiten worden aangetast.

• kan het vermogen om beslissingen te nemen worden aangetast.

             De instructies moeten eenvoudig, duidelijk en concreet zijn. 

Structuur van een eerste, vereenvoudigde alarmboodschap: 

• De identificatie van de alarmboodschap 

• Het soort dreiging of noodsituatie 

• De identiteit van de verzender van de boodschap

• Wie loopt er gevaar (waar en wanneer)?

• Wat moet men doen? Wat mag men niet doen?

• Een referentie voor meer informatie

Voorbeeld: BE-Alert Brand bij GSK Burgemeester vraagt aan de inwoners van Rixensart om een schuilplaats

te zoeken, om de rook te vermijden. Meer info via website (Tweet - 140 karakters)

 

Taaltips: 

• Gebruik eenvoudige en intuïtieve bewoordingen (wanneer dat mogelijk is) 

• Vermijd abstracte, technische, uitdrukkingen die afkomstig zijn uit het jargon of 

   academisch zijn

• Wees concreet en ondubbelzinnig

• Gebruik een overtuigende en beeldende boodschap

• Het is van cruciaal belang dat men zelfverzekerd klinkt 

• Om de bestemmelingen aan te sporen om te reageren moet men:

              Hun aandacht trekken

              Erover waken dat de boodschap relevant is met betrekking tot de persoonlijke

                  situatie van de bestemmelingen

              Hen motiveren (zelfs overtuigen) om zich op de gewenste wijze te gedragen
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Advies: Om de bevolking te sensibiliseren en voor te bereiden voor een alarmering, is het belangrijk om 

regelmatig de alarmeringskanalen en –boodschappen te testen bij de bevolking. Dergelijke oefeningen 

worden verwacht door de inwoners.

3.1  Praktische adviezen

Om een alarmboodschap op te stellen, moet men zeer snel kunnen reageren. Bijgevolg is het belangrijk dat men 

over duidelijke richtlijnen beschikt, om de eerste crisismededeling snel te kunnen schrijven.

U vindt enkele praktische adviezen (die gedetailleerder zijn dan de hieronder samengevatte elementen) in 

een bijlage van dit document met de titel « Alarmeren en informeren – Zijn woorden kiezen » (gebaseerd op 

de gids die in 2008 door de Australische regering gepubliceerd werd: « Emergency warnings - Choosing your 

words »).

BASISPRINCIPES

De alarmering brengt een proces 
op gang

De alarmering moet bevestigd 
worden

Zo concreet mogelijk zijn

Ondubbelzinnig zijn Geen hypotheses Gemeenschappelijke referenties 
gebruiken

Coherent zijn Precies zijn Een dialoog voeren met de 
bevolking

 3.1.1  De titel van de alarmboodschap 

De titel moet een benaming voor de alarmering (en, indien mogelijk, een plaats) bevatten, evenals de verwachte 

actie van de bevolking (voorbeeld: voorafgaande alarmering in verband met stijgend water in Tubeke, chemisch 

alarm in Antwerpen).

Gewenste betekenis Te gebruiken woorden

Zich voorbereiden Nuttige adviezen

Waakzaam zijn Voorafgaande alarmering

Handelen Alarmering

Advies: Gebruik HOOFDLETTERS voor de titel van de alarmboodschap, om de aandacht te trekken

in visuele schriftelijke boodschappen. Gebruik kleine letters voor de inhoud van de boodschap.



 3.1.2  De identiteit van de verzender van de boodschap

 

Om de authenticiteit van de boodschap en het vertrouwen van de bevolking in de bevoegde overheid te vergroten, 

is het belangrijk dat de naam van de overheid (of de dienst) die de boodschap heeft opgesteld vermeld wordt. 

De bevolking zal meer geneigd zijn om deze adviezen en aanbevelingen te volgen (voorbeelden: brandweerlieden 

in geval van een bosbrand, Volksgezondheid in geval van een pandemie, de federale wegpolitie in geval van een 

probleem op een autoweg).

Advies: zorg ervoor dat alle afkortingen duidelijk zijn voor de bevolking, vermeld de 

volledige naam tussen haakjes indien nodig

 

 3.1.3   Het soort risico of noodsituatie 

Als het geïdentificeerde risico en de potentiële effecten ervan goed zijn beschreven, wordt de bevolking 

gesensibiliseerd dat een specifiek risico betrekking zou kunnen hebben op haar. Dit stelt dit de bevolking in staat 

om concretere voorzorgs- of beschermingsmaatregelen te nemen.

Advies: 

• Gebruik « je »in plaats van « de bevolking », « de bewoners »,enz. 

• Gebruik de woorden « jouw woning », « jouw huis » in plaats van « de gebouwen » 

• Gebruik « de wegen, de autowegen en de bruggen » in plaats van « de weginfrastructuren »

• Gebruik « In veiligheid ». « Op een veilige plaats». « In alle veiligheid » 

 3.1.4   De lokalisatie van het risico of van de noodsituatie 

Het is niet gemakkelijk om een geografische zone op een eenduidige manier te beschrijven. De meest efficiënte 

oplossing is om de naam van de gemeenten te gebruiken. Hoe concreter de informatie is, hoe beter ze is (naam 

van de provincie, gemeente, straat, plaatsnamen…). Een inwoner die zich niet bevindt in de gemeente (of straat) 

die door de bevoegde overheid vermeld wordt, zou echter van mening kunnen zijn dat de alarmering geen 

betrekking heeft op hem (en dit zelfs indien hij net naast de risicozone woont of erdoor omringd wordt). Bijgevolg 

moet de alarmboodschap zeer duidelijk zijn met betrekking tot dit onderwerp: de volledige gemeente of enkel het 

centrum, bepaalde deelgemeenten; de grenzen of oriëntatiepunten moeten zichtbaar zijn en iedereen moet ze 

(her)kennen…

Advies: verstrek bijkomende geografische informatie (kaarten met de risicozone) aan de media, 

zodat ze de officiële alarmboodschappen in de loop van de edities kunnen aanvullen.
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 3.1.5  De periode waarin men met het risico geconfronteerd wordt 

Het is belangrijk dat de betrokken personen het moment van de dag waarop zij (en hun families) met de 

noodsituatie kunnen worden geconfronteerd kunnen visualiseren en dat ze weten hoeveel tijd ze nog hebben om 

zich voor te bereiden op de noodsituatie.

Periode Te gebruiken woorden

Gebruik de huidige tijd voor een toekomstige 
periode

Vandaag, tussen 14 en 16 u
Vandaag, vóór 18 u

Gebruik de relatieve tijd voor korte periodes (<1 u) Je hebt nog 15 minuten om jouw woning te verlaten.
Je hebt nog 30 minuten om een schuilplaats te zoeken.

Gebruik duidelijke bewoordingen voor een lopende 
crisis

« onmiddellijk », « nu » 
(niet « imminent » « onverwijld » gebruiken) 
Verlaat onmiddellijk uw woning

 3.1.6  Een contactpunt voor meer informatie 

De alarmering is de eerste actie in crisiscommunicatie. Bijgevolg is het belangrijk dat de alarmboodschap vermeld 

waar de bevolking meer (continue) informatie kan vinden over het risico of de noodsituatie:

• Een website (of de sociale media) van de bevoegde overheid, waarop de informatie over de huidige situatie en 

de te volgen aanbevelingen worden geplaatst.

• Een oproepnummer,.... 
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4  Een alarmering via verschillende kanalen  

In België wordt de bevolking momenteel hoofdzakelijk verwittigd via de luidsprekers van de politievoertuigen, 

deur-aan-deurmededelingen, de traditionele media (TV en radio) en het nationaal netwerk van de elektronische 

sirenes (rond Seveso-sites en nucleaire sites). Deze kanalen zijn te beperkt voor een efficiënte alarmering. Ze 

houden geen rekening met de huidige informatiemaatschappij, waarin moderne instrumenten de bestaande kana-

len kunnen aanvullen.  

Door eenzelfde boodschap via verschillende en aanvullende kanalen gelijktijdig te lanceren, zal de 

alarmering efficiënt verlopen.  

4.1  Identificatie van de alarmeringskanalen

Voor elke situatie zijn er kanalen die bij voorkeur gebruikt kunnen worden om de betrokken bevolking te verwitti-

gen, en dit in functie van het moment (dag of nacht, tijdens de week of het weekend; voor of na de 

schooluren; …), de locatie (op het veld of in de stad, in een industriezone of in de buurt van een crèche;…), of het 

soort risico of gebeurtenis (brand, overstroming, explosie…). Men moet de meest geschikte kanalen kiezen.

Advies : de beschikbare alarmeringskanalen (kenmerken en grenzen) op voorhand 

identificeren, gecombineerd met een eenvoudige activeringsprocedure (hoe en door wie).

      Bijlage: een INFORMATIEFICHE per kanaal

MEDIA
(TV, radio, geschreven  

pers of on line)

TELEFOONS
(vaste of mobiele)

COMPUTERS
(sociale media, e-mail, pop-up)

SIRENES
(vaste of mobiele)

LUIDSPREKERS
(vaste of mobiele)

ELEKTRONISCHE PANELEN 
(informatie in steden of op de weg)



14

Kanaal Beschrijving

Deur-aan-deur In bepaalde omstandigheden (zeer lokale alarmering of fa-
lende technologieën) kan de rechtstreekse alarmering van de 
betrokken bevolking (de enige, of de beste, manier zijn om ge-
durende de eerste momenten van de crisis te communiceren.

Ondanks alle technologie, moet er voldoende rekening 
worden gehouden met deze rechtstreekse en mondelinge 
communicatie  (die ook « menselijker » is).  Deze communi-
catie moet geïntegreerd worden in de reflexprocedures voor 
een rechtstreekse alarmering van de betrokken bevolking. 
Deze alarmering kan uitgevoerd worden door de leden van 
de hulp- en interventiediensten op het terrein of door andere 
lokale medewerkers (preventieambtenaren, informatieamb-
tenaren,…).

Luidsprekers (vaste of mobiele) Om rechtstreeks op het terrein te alarmeren maken Politie en 
brandweer gebruik van de luidsprekers op hun dienstwagen (« 
Public Address »). In bepaalde situaties kan er gebruik worden 
gemaakt van vaste luidsprekers (van winkelcentra, stadions, 
stations, ondernemingen, ziekenhuizen…).   

Telefoons
(vaste of mobiele, vocale of schriftelijke 
boodschappen)

De telecommunicatietechnologie is sterk geëvolueerd en 
maakt het gebruik van telefoons om de bevolking in nood-
situaties te alarmeren en te informeren mogelijk. Er kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen vaste en mobiele 
telefoons (van een eenvoudige GSM tot de huidige smart-
phones; via SMS, Cell-broadcasting of een specifieke applica-
tie). Het is mogelijk om verschillende soorten boodschappen 
te verzenden (visuele boodschap, geluidsboodschap, monde-
linge of schriftelijke boodschap).

Om met vaste of mobiele telefoons te kunnen verwittigen, 
moet men beschikken over een zo volledig mogelijke en 
up-to-date databank. Daarom moet de overheid de bevolking  
aanmoedigen om zich te registreren in een specifieke data-
bank ( Dit vergt een volgehouden inspanning om de burger op 
relmatige basis hiervoor te sensibiliseren. 

Dankzij de mobiele telefoons  kan de alarmering van de 
bevolking rechtstreeks en doelgericht worden uitgevoerd.  

In samenwerking met het BIPT en de mobiele telefoonopera-
toren heeft het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een 
module ontwikkeld die uniek is in België en die het mogelijk 
maakt om gelokaliseerde SMS-berichten te verzenden, zodat 
de personen die fysiek aanwezig zijn in de betrokken zone 
kunnen worden gealarmeerd (ook al zijn ze niet op voorhand 
in een specifieke databank ingeschreven). Dit is een 
belangrijke evolutie in het kader van de alarmering.

Computers 
(vaste of draagbare, tablets of smartphones)

Softwareprogramma’s kunnen eveneens gebruikt worden om 
de bevolking via computers (voor, tijdens of na een nood-
situatie) te informeren. 

Deze alarmeringen kunnen de vorm aannemen van bood-
schappen via de sociale media, e-mails of zelfs « pop-ups » 
die op de schermen verschijnen.
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Elektronische sirenes
(vaste of mobiele)

De sirenes voor de alarmering van de bevolking worden door 
de FOD Binnenlandse Zaken (DG Crisiscentrum – Alarmdienst) 
beheerd. Momenteel telt het netwerk 560 sirenes die over het 
volledige grondgebied, rond de nucleaire sites en de Seveso-
sites met een hoge drempel, verspreid zijn. Deze sirenes 
worden elke dag op onhoorbare wijze getest en worden op 
elke eerste donderdag van elk trimester op hoorbare wijze 
getest. 

In bepaalde situaties (zoals festivals, werken aan netten,…) 
zou een mobiel sirenealarmsysteem op het terrein kunnen 
worden geïnstalleerd.

Traditionele media
(TV, radio, geschreven pers en on line)

Naast de verschillende technologische instrumenten die het 
mogelijk maken om de betrokken bevolking rechtstreeks te 
alarmeren, blijft de alarmering via de media (TV, radio, ge-
schreven pers en on line) van wezenlijk belang.

De media zijn geloofwaardige tussenpersonen die door de 
bevolking als informatiebronnen erkend worden. De media 
zorgt voor een exponentiële verspreiding van de alarmering 
die van wezenlijk belang is in het kader van massacommuni-
catie.

Om de alarmering via de media te vereenvoudigen, beschik-
ken het Crisiscentrum en de provinciegouverneurs sinds 2008 
over een beveiligde en gepersonaliseerde toegang tot  
« CRISIS ALERT »,. Dit specifiek alarmeringsinstrument ver-
loopt via persagentschap Belga en kan ingezet worden tijdens 
een provinciale of federale fase.

Elektronische panelen In de straten, op de (auto)wegen, aan de haltes en de stations 
van het openbaar vervoer worden elektronische panelen elke 
dag gebruikt om de mensen te informeren. 

Het « Centre PEREX » en het « Vlaams Verkeerscentrum » 
gebruiken dergelijke panelen om verkeersinformatie te ver-
spreiden. 

De gemeenten beschikken ook over digitale panelen (al dan 
niet voor reclame). Bijgevolg kunnen deze elektronische 
panelen, die zich op verschillende plaatsen op het grondge-
bied bevinden, eveneens gebruikt worden om de bevolking te 
verwittigen (bijvoorbeeld in verband met wegen die door een 
veiligheidsperimeter geblokkeerd zijn of in verband met de 
aanbevelingen die op het terrein of in de auto moeten worden 
gevolgd).

Nieuwe (nog te ontwikkelen) kanalen Twitter Alert, Facebook Safety-Check en Community Help, 
Cellbroadcast, app op Smartphones, pop-ups op com-
puters,… technologische ontwikkelingen zullen zonder twijfel 
in de toekomst nieuwe nuttige alarmeringskanalen voort-
brengen. 

De overheid moet mee evolueren met de moderne infor-
matiemaatschappij waarin de burgers zich bewegen. Het 
Crisiscentrum heeft in dat verband een voortdurende integra-
tiestrategie (op middellange en lange termijn) van bijkomende 
alarmeringskanalen via het platform BE-Alert. 
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4.2  BE-ALERT: een modern instrument voor een efficiënte alarmering 

Om de voornoemde strategie te kunnen voeren en om alle betrokken Belgische overheden en diensten, in een 

geest van synergie en harmonisatie, te ondersteunen, is het beveiligd webplatform « BE-Alert » ontwikkeld.

Een strategie achter een project
Met het oog op een grotere coherentie werd de  « Alarmeringsdienst » (die toen enkel voor het technisch 

beheer van het sirenenetwerk verantwoordelijk was) in 2009 ondergebracht bij het Crisiscentrum. De 

alarmering is immers de eerste actie in het kader van de crisiscommunicatie. Deze stap leidde tot een bredere 

reflectie over de alarmering van de bevolking, die het puur technische aspect oversteeg.

In de beleidsnota van de FOD Binnenlandse Zaken van 10 januari 2012, wordt opgeroepen om de instrument-

en voor de alarmering en de informatie van de bevolking te versterken. Om de burgers zo goed mogelijk voor 

te bereiden op crisissituaties moet er in het bijzonder aandacht worden besteed aan de kwaliteit, de snelheid 

en de efficiëntie van de massacommunicatie. Om dit te bereiken lanceerde het Crisiscentrum het  

« BE-Alert »-project.

Met het  « BE-Alert »-project wil het Crisiscentrum: 

• de systemen die door de verschillende niveaus van de bevoegde overheden gebruikt worden,  

harmoniseren;

• de technische mogelijkheden van deze systemen uitbreiden, om elk soort crisis aan te kunnen.

Tussen 2013 en 2015 heeft het Crisiscentrum een pilootproject gelanceerd. Dankzij dit project konden 33 

gemeenten en de federale diensten bij de gouverneurs gedurende twee jaar een eerste beveiligd webplatform 

voor een alarmering via verschillende kanalen testen. De evaluaties van dit pilootproject werden aangewend 

om een performant systeem te ontwikkelen dat door alle gemeenten kan worden gebruikt.

Een operationeel instrument voor D5
« BE-Alert » wordt geoperationaliseerd in 2017. Dankzij dit systeem kunnen alle betrokken Belgische over-

heden en diensten voortaan hetzelfde technologische instrument gebruiken om de bevolking via verschillende 

kanalen te alarmeren tijdens een noodsituatie.

• Betrokken overheden en diensten: burgemeesters, gouverneurs, minister van binnenlandse zaken, 

brandweerdiensten (hulpzones), politiediensten (lokale en federale), 112-centra. 

• Beschikbare aanvullende kanalen:  gesproken berichten, SMS-berichten (gebaseerd op het adres van 

inschrijving of op de fysieke aanwezigheid in de betrokken zone) fax, e-mail, sociale media, sirenes. 

• Specifieke voordelen: administratieve vereenvoudiging en harmonisatie voor alle overheden die verant-

woordelijk zijn voor het crisisbeheer (nationale synergie, lagere kosten, juridische en technische onder-

steuning, bijstand 24/7…), duidelijke identificatie en modernisering van de alarmering van de bevolking 

(een enkele alfanumerieke identificatie in België, verzending van beperkte SMS-berichten…). 
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« BE-Alert » is een instrument dat voortdurend evolueert en het Crisiscentrum zal erover waken dat er nog 

andere kanalen en specifieke kenmerken van het instrument ontwikkeld worden, met het oog op de (tech-

nologische) evolutie van onze maatschappij.

Een optimale alarmering
Bepaalde elementen van een geslaagde alarmering zijn hierboven geïdentificeerd (cf. 1.3. Met een duidelijke 

doelstelling: alarmeren om te informeren):   

• Zoveel mogelijk betrokken personen alarmeren

• In een zo kort mogelijk tijdsbestek

• Met een uniforme, duidelijke en concrete boodschap

• Uitgaande van een officiële bron die duidelijk geïdentificeerd wordt

• Door middel van verschillende kanalen die elkaar aanvullen

« BE-Alert » werd ontwikkeld en wordt geoperationaliseerd, om tegemoet te komen aan al deze criteria.

Om over dit modern technologisch instrument te kunnen beschikken en een adequate opleiding te krijgen 

worden de betrokken overheden en diensten uitgenodigd om een BE-Alert-overeenkomst te ondertekenen. 

Ze worden eveneens uitgenodigd om dit instrument in hun crisiscommunicatiestrategie (het monodisciplinair 

interventieplan D5) te integreren.

De overheid die verantwoordelijk is voor de noodsituatie (burgemeester, gouverneur of minister van Binnen-

landse zaken) kan voortaan beslissen om  « BE-Alert » al dan niet in te zetten. In functie van de gebeurtenis 

zal de betrokken overheid kunnen beslissen welke kana(a)l(en) ze via BE-Alert wil activeren.

Om te garanderen dat de boodschap officieel is, wordt een duidelijke en eenduidige identificatie voorzien en 

dit ongeacht van de overheid die het bericht via « BE-Alert » verspreid. In functie van de telefoonoperator zal 

dit alarm als volgt kunnen worden geïdentificeerd:

(ALFA)NUMERIEKE IDENTIFICATIE VAN DE ALARMERING

1789
ALERTE 1789
ALERT-1789

ALARM-1789
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Bijlagen

1. Reflexalarmeringsprocedure

2. Alarmeringskanalen – Schema’s voor beslissingsondersteuning

3. Informatiefiches

4. Alarmeren en informeren – De juiste woorden kiezen
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REFLEXALARMERINGSPROCEDURE

Al dan niet alarmeren? Vooraleer u een reflexalarmering lanceert, moet u uw de volgende vragen stellen:  

• Bestaat er een echt en onmiddellijk risico voor de gezondheid of de veilig-

heid van de bevolking (of van het milieu)?

• Zijn snelle, eenvoudige en efficiënte beschermingsacties noodzakelijk of is er 

een algemene behoefte aan informatie?

Indien het antwoord op beide vragen JA is, wordt de reflexalarmeringsproce-

dure opgestart.

Doelstelling De reflexalarmering is een gerichte alarmering van de bevolking die  

rechtstreeks betrokken is bij de noodsituatie, en dit binnen een beperkte zone 

(een straat, een wijk, een industriezone of een winkelcentrum…).

Wie doet wat? De reflexalarmering moet op twee niveaus worden uitgevoerd, via kanalen die 

elkaar aanvullen:

• Op het terrein: door leden van de hulp- en interventiediensten die zich in 

de buurt van de plaats van de gebeurtenis bevinden (brandweer, politie…), 

of, bij gebrek daaraan, georganiseerd door de informatieambtenaar (D5) van 

de gemeente, die daarbij door gemeentelijke medewerkers (preventieamb-

tenaren, ambtenaren…) ondersteund wordt.

 - Deur-aan-deur (rechtstreekse alarmering van de omwonenden)

 - Luidsprekers (rechtstreekse alarmering van de betrokken wijken)

• Vanop afstand: door de informatieambtenaar (D5) van de gemeente of bij de 

betrokken gouverneur

 - BE-Alert (gerichte alarmering, via meerdere kanalen)

 - Twitter (bredere alarmering via de sociale media)

 - Alarmering via de media (qua inhoud rijker)

OPGELET: voorafgaand overleg moet er voorzorgen dat de alarmering coher-

ent is naar moment en inhoud.

Deze eerste alarmering moet vervolgens met een ruimere verspieding worden 

aangevuld, waarbij er gebruik wordt gemaakt van aanvullende kanalen, om de 

crisiscommunicatie te versterken. 
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Sleutelboodschappen Deze eerste actie in het kader van de crisiscommunicatie moet de volgende zaken 

mogelijk maken:

• Een alarmering van de betrokken bevolking

• De bevolking aansporen om naar de media (traditionele, on line en sociale) 

te luisteren, om meer informatie te bekomen

Voorbeeld van alarmering in geval van industriële brand: 

• ALARMERING VAN DE BEWONERS VAN DE STRAAT  XX

• Boodschap van de gemeente  XX

• Als gevolg van de brand die in de fabriek XX woedt

• Bestaat er een ernstig risico voor uw gezondheid, als gevolg van de vast-

gestelde rookontwikkeling

• De rook kan uw longen aantasten en uw ogen sterk kunnen irriteren

• Alle bewoners van de XX straat worden verzocht om de volgende aanbevelin-

gen te volgen

• Blijf thuis, sluit de deuren en venters, sluit de ventilatie af  

• Raadpleeg de website en de sociale media van de gemeente, of luister naar 

de media, om meer informatie te bekomen.

Opmerking: deze alarmboodschap (die kan worden verspreid door van deur tot 

deur te gaan, via luidsprekers of via de traditionele media) maakt een eerste 

goede informering mogelijk. Voor een alarmering via een SMS-bericht of via Twit-

ter moet het bericht worden vereenvoudigd:

• ALARMERING 

• Boodschap van XX

• Brand te  XX

• Aan de bewoners van de XX straat 

• Voor uw gezondheid, als gevolg van de vastgestelde rook

• Blijf thuis, sluit de deuren en vensters, sluit de ventilatie af 

• Meer info via de media

Advies Voor een snelle uitvoering van deze reflexalarmering  is een voorafgaand akkoord 

over de te volgen procedures (dit kan worden besproken in de veiligheidscel): 

• akkoord met betrekking tot de lancering van een lokale en gerichte 

alarmering, 

• met een feitelijke en directe boodschap, 

• dat op het moment zelf niet door de hiërarchie moet worden gevalideerd 

• voor zover aan de criteria voldaan wordt.
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Om de juiste alarmeringskanalen te kiezen is van het van belang om eerst de situatie en de omstandigheden te 

analyseren, zodat de meest efficiënte kanalen kunnen worden.

BEPALENDE ELEMENTEN VOOR EEN OPTIMALE ALARMERING
Soort gebeurtenis Dreiging 

(confrontatie met een reëel risico)

Noodsituatie

(gebeurtenis die plaatsvindt)

Geografische zone Deel van het grondgebied

(straat, wijk, deelgemeente,…)

Het volledige grondgebied

(gemeente, provincie, land)

Betrokken bevolking Bewoners

(woning, gemeenschappen, autono-

mie,…)

Het volledige grondgebied

(gemeente, provincie, land)

Beschikbare termijn Minder dan 24 u

(enkele minuten / uren)

Meer dan 24 u

(enkele dagen / weken)

Moment van de alarmering Dag

(tijdens kantooruren, tijdens de 

week)

Nacht

(buiten kantooruren, weekend)

Na de situatie te hebben geïdentificeerd is het  aanbevolen om een alarmering via meerdere kanalen te versturen, 

waarbij eerst de meest geschikte kanalen moeten worden gekozen (vooraleer andere, aanvullende kanalen gebruikt 

worden). Hieronder vindt u een « schema voor beslissingsondersteuning » voor het eerste alarmeringskanaal dat 

kan worden geactiveerd. 

Dit schema is enkel indicatief, de bevoegde overheid zal in functie van de noodsituatie op het moment zelf de 

meest geschikte kanalen kiezen.

ALARMERINGSKANALEN – SCHEMA’S VOOR BESLISSINGSONDERSTEUNING
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INFORMATIEFICHE – DEUR-AAN-DEUR
Technisch Leden van een hulp- en interventiedienst, gemeentepersoneel… die 

zich fysiek naar de rechtstreeks betrokkenen begeven, in een be-

paalde zone, waardoor een mondelinge boodschap rechtstreeks kan 

worden overgebracht. 

Voordelen In extreem dringende gevallen is dit de beste oplossing.

Dankzij deze rechtstreekse alarmering is men er zeker van dat de 

betrokkenen bij een noodsituatie snel geïnformeerd worden.

Deze alarmering is ook menselijker en leidt tot interactie  

(rechtstreekse feedback, mogelijkheid om maatregelen toe te 

lichten). Er is de mogelijkheid om te luisteren naar de betrokkenen en 

empathie te tonen. 

Nadelen Voor een dergelijke alarmering moet men over voldoende personeel 

beschikken, zodat deze alarmering volledig en zo snel mogelijk kan 

worden uitgevoerd. De duur is uiteraard afhankelijk van de zone die 

moet worden gedekt, het aantal woningen of gemeenschappen en de 

duur van de interacties met de betrokken personen.

Deze alarmering kan enkel voor een beperkte zone worden uitge-

voerd, voor zover er geen onmiddellijk gevaar is voor de personen 

die van deur tot deur gaan (bijvoorbeeld bij een giftige wolk).

Duur Voorbereiding: korte termijnen (bepaling van de boodschap en van 

de zone die moet worden gedekt…) 

Operationalisering: zeer snelle alarmering (afhankelijk van de zone 

die moet worden gedekt)

Opvolging Deze rechtstreekse alarmering wordt onmiddellijk opgevolgd: de 

personen die van deur tot deur gaan weten onmiddellijk of het alarm 

ontvangen en opgevolgd werd.
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INFORMATIEFICHE - MOBILE PUBLIC ADDRESS (MPA)
Technisch Luidsprekers die op voertuigen  geïnstalleerd zijn, waardoor deze 

luidsprekers in de alarmeringszone kunnen circuleren en een vocale 

boodschap (en geluidsboodschap rechtstreeks kan worden doorge-

geven aan de betrokken bevolking.

Voordelen Een MPA kan vooral nuttig zijn om een beperkte zone te alarmeren.

In combinatie met de sirene van het voertuig heeft een MPA een 

sterke impact op de kwaliteit van de alarmering.

Efficiënt kanaal, bijvoorbeeld in geval van evacuatie.

Nadelen Voor een MPA moeten er heel wat middelen worden ingezet (voer-

tuigen en personeel) ;

Het voertuig moet zeer langzaam rijden en een korte boodschap 

verspreiden die voor iedereen verstaanbaar is, om te vermijden dat 

het alarm verkeerd geïnterpreteerd word.

Bij MPA kan het vrij lang duren vooraleer de volledige betrokken 

bevolking is gealarmeerd.

Duur Voorbereiding: vrij korte termijnen (mobilisatie en voorbereiding van 

het personeel en  de voertuigen, bepaling van de boodschap en van 

de zone die moet worden gedekt…)

Operationalisering: alles hangt af van de grootte en van de configura-

tie (landelijk/stedelijk, topologie…) van de betrokken zone.

Opvolging Het personeel dat de alarmering door middel van een MPA uitvoert, 

kan het afgelegd parcours manueel aanduiden (op een papieren 

kaart, een laptop, via ICMS…).

Uit deze opvolging blijkt echter niet of de betrokken bevolking de 

verspreide boodschappen heeft begrepen (en er gevolg aan heeft 

gegeven).  

Advies Een MPA is een goed kanaal voor de rechtstreekse alarmering van de 

betrokken bevolking:

• in een beperkte zone (straat of wijk)

• voor bepaalde noodsituaties (die een snelle (re)actie van de 

omwonenden vereisen)

• dat op het terrein door de lokale overheid en de interventie-

diensten moet worden ingezet (in functie van het beschikbare 

personeel en de beschikbare voertuigen)

• met een korte en duidelijke boodschap (gelieve onmiddellijk te 

evacueren als gevolg van de brand)
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INFORMATIEFICHE - STATIC PUBLIC ADDRESS (SPA)
Technisch Vaste luidsprekers die op of in gebouwen (openbare gebouwen of 

privé-gebouwen) geïnstalleerd zijn. In deze gebouwen kan een groot 

aantal personen gelijktijdig aanwezig zijn, waardoor een rechtstreekse 

mondelinge boodschap (en geluidsboodschap) kan worden verspreid.

Voordelen Heel wat instellingen beschikken over een dergelijke vaste infra-

structuur, voor hun dagelijkse behoeften (reclamemededelingen of 

dienstmededelingen). De uitrusting is dus (a priori) op elk moment 

beschikbaar en operationeel.

Een alarmering door middel van een SPA maakt het mogelijk om de 

betrokken personen in de bepaalde alarmeringszone rechtstreeks te 

informeren.

Nadelen Enkel een beperkte doelgroep (personen die in en rond het gebouw 

aanwezig zijn) wordt bereikt.

Om dit kanaal te kunnen gebruiken is de medewerking van de per-

soneelsleden (openbaar of privé; niet noodzakelijk 24/7 beschikbaar) 

die met hun SPA kunnen omgaan vereist.

Duur Zowel voor de voorbereiding als voor de operationalisering is de 

duur van de uitvoering van de alarmering door middel van een SPA 

onbekend (en kan die, met het oog op de diversiteit van de SPA’s en 

de gebouwen in kwestie, moeilijk worden bepaald).

Opvolging De alarmering kan in het gebouw als effectief beschouwd worden, 

maar het is moeilijker om de gealarmeerde zone buiten het gebouw 

te bepalen (draagwijdte van het geluid, met name in functie van de 

wind of de topologie van de omgeving).  Uit deze opvolging van de 

alarmering blijkt echter niet of de betrokken doelgroep de verspreide 

boodschappen begrepen heeft (en er gevolg aan heeft gegeven).  

Advies Op voorhand een inventaris van de grote gebouwen die over een SPA 

beschikken, opstellen, zodat met hen een procedure voor het gebruik 

van hun alarmeringskanaal (wie, hoe) kan worden opgesteld.  
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INFORMATIEFICHE - VASTE (OF MOBIELE) TELEFOON – MONDELINGE OPROEPEN 
Technisch Vaste (of mobiele) telefoontoestellen die de verspreiding van monde-

linge boodschappen in de betrokken zone mogelijk maken.

Voordelen Dankzij een voorafgaande programmering van verschillende bood-

schappen en specifieke zones kan dit kanaal snel geactiveerd worden.

Concreet bereikt de alarmering de personen in de betrokken zone 

(deze personen moeten hun vaste telefoon in een gebouw in de 

zone of hun mobiele telefoon opnemen, in functie van het hiermee 

verbonden adres).

Op basis van de openbare nummers kan een eerste databank  

worden gevormd.

Nadelen De concrete operationalisering van deze alarmering vergt een zekere 

tijd (in functie van het aantal personen die moeten worden bereikt 

en de lengte van de boodschap; dit zal ook afhangen van het aantal 

lijnen die voor deze verwittiging gebruikt worden).

Voor deze alarmering is een voorafgaande individuele inschrijving 

in een specifieke databank vereist (als aanvulling op de openbare 

databank).

Duur Voorbereiding: korte termijnen (activering van het programma, 

bepaling van de boodschap en van de zone die moet worden gedekt). 

Operationalisering: afhankelijk van de grootte van de zone, het aantal 

nummers die moeten worden gecontacteerd, het aantal lijnen die 

beschikbaar zijn voor de alarmering, de lengte van de boodschap...

Opvolging Voor een efficiënte opvolging dient men over een specifieke appli-

catie te beschikken (om de oproep van de vaste telefoon naar een 

GSM over te brengen, om een boodschap achter te laten op een 

antwoordapparaat, om de personen in staat te stellen om te bevesti-

gen dat ze de boodschap ontvangen hebben…). Het programma kan 

dan automatisch voor een regelmatig rapport zorgen (om bijna in real 

time op de hoogte te zijn van de progressie van de alarmering). 

Advies Voor een geslaagde mondelinge alarmering via vaste of mobiele 

telefoons moet men (op voorhand) over een informaticaprogramma 

dat de verschillende oproepen uitvoert beschikken (cf. BE-ALERT).
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INFORMATIEFICHE - MOBIELE TELEFOON – SMS ADDRESS BASED 
Technisch GSM’s maken het mogelijk om korte schriftelijke boodschappen (160 karakters) 

te sturen naar personen die in de betrokken zone wonen (of zich op voorhand als 

bewoners van de betrokken zone hebben laten registreren).

Voordelen Dankzij een programmering van verschillende boodschappen en specifieke zones 

kan deze alarmering snel geactiveerd worden.

Door SMS-berichten te verzenden kan een groot aantal personen snel bereikt 

worden (doelstelling wordt aanzienlijk sneller bereikt dan de verzending van monde-

linge boodschappen).

Een alarmering via GSM maakt het mogelijk om de personen die betrokken zijn in de 

alarmeringszone rechtstreeks te bereiken, of ze nu al dan niet ter plekke zijn 

(gemakkelijker dan via hun vaste telefoon, met het oog op de werkuren of de 

verplaatsingen).

Een schriftelijke boodschap maakt het mogelijk om op duidelijke wijze met bepaalde 

doelgroepen (doven en slechthorenden) te communiceren. 

Nadelen De operationalisering van deze alarmering vergt een zekere tijd. Dit heeft te maken 

met de mogelijke verzadiging van het telecommunicatienetwerk, die echter bedui-

dend minder groot is dan bij een mondelinge alarmering. De tijd is afhankelijk van 

het aantal personen die moeten worden bereikt en van het aantal lijnen die voor 

deze alarmering worden gebruikt.

De alarmering per mobiele telefoon via een « SMS – Address based » garandeert 

niet dat alle personen die fysiek aanwezig zijn in de alarmeringszone bereikt worden 

(het programma belt de personen die zich in de zone geregistreerd hebben, niet de 

toevallige passanten). Indien de mobiele telefoon uitgeschakeld is zal de alarmering 

niet (onmiddellijk) plaatsvinden.

Voor deze alarmering is een voorafgaande individuele inschrijving in een specifieke 

databank vereist.

Duur Voorbereiding: korte termijnen (activering van het programma, bepaling van de 

boodschap en van de zone die moet worden gedekt,…) 

Operationalisering: snelle alarmering (afhankelijk van de grootte van de zone,  het 

aantal nummers die moeten worden gecontacteerd, het aantal lijnen die beschikbaar 

zijn voor de alarmering…).

Opvolging Voor een efficiënte opvolging moet men over een specifieke applicatie van het infor-

maticaprogramma beschikken (om de personen in staat te stellen om te bevestigen 

dat ze de boodschap ontvangen hebben). Het programma kan dan automatisch voor 

een regelmatig rapport zorgen (om bijna in real time op de hoogte te zijn van de 

progressie van de alarmering).

Het is wel mogelijk om na te gaan of het SMS-bericht werd verzonden door het 

programma en/of het ontvangen werd. Uit deze rapportering blijkt echter niet of de 

boodschap gelezen werd. Daarom is het aan te raden om de burgers in staat te stel-

len om de goede ontvangst te bevestigen.

Advies Voor een geslaagde alarmering via een « SMS – Address based »-bericht per mobiele 

telefoon moet men (op voorhand) beschikken over een informaticaprogramma dat 

de SMS-berichten verzendt (cfr. BE-Alert).
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INFORMATIEFICHE - MOBIELE TELEFOON – gelokaliseerde SMS-BERICHTEN 
(Enkel mogelijk via BE-Alert)

 
Technisch Mobiele telefoontoestellen maken het mogelijk om korte schriftelijke boodschappen 

(160 karakters) te sturen naar personen die zich in de betrokken zone bevinden (wier 

apparaten geïdentificeerd worden door antennes van de mobiele telefoonopera-

toren).

Voordelen Dankzij een programmering van verschillende boodschappen en specifieke zones 

kan deze telefonische alarmering, die in België enkel via BE-Alert kan verlopen, snel 

geactiveerd worden. 

Door gelokaliseerde SMS-berichten te verzenden kan een zeer groot aantal per-

sonen snel gealarmeerd worden  (veel sneller dan een alarmering via een monde-

linge boodschap).

Een alarmering via gelokaliseerde SMS-berichten, maakt het mogelijk om alle 

personen die aanwezig zijn in de betrokken zone (bewoners, werknemers, bezoe-

kers…) te bereiken. Voor deze alarmering is geen voorafgaande individuele inschrij-

ving in een specifieke databank vereist.

Nadelen De operationalisering van deze alarmering vergt een zekere tijd. Dit heeft te maken 

met de mogelijke verzadiging van het telecommunicatienetwerk, die echter bedui-

dend minder groot is dan bij een mondelinge alarmering. De tijd is afhankelijk van 

het aantal personen die moeten worden bereikt en van het aantal lijnen die voor 

deze alarmering worden gebruikt.

Deze alarmering kan enkel via BE-Alert uitgevoerd worden. De betrokken overheden 

en diensten moeten zich op voorhand op het Be-Alert-systeem abonneren, via de 

kaderovereenkomst van de FOD Binnenlandse Zaken.   

Duur Voorbereiding: korte termijnen (activering van het programma, bepaling van de 

boodschap en van de zone die moet worden gedekt… ; kortere termijnen als gevolg 

van scenario’s en voorbereide standaardboodschappen) 

Operationalisering: snelle alarmering (afhankelijk van de grootte van de zone,  het 

aantal nummers die moeten worden gecontacteerd, het aantal lijnen die beschikbaar 

zijn voor de alarmering…).

Opvolging Voor een efficiënte opvolging moet men over een specifieke applicatie van het infor-

maticaprogramma beschikken, om de personen in staat te stellen om te bevestigen 

dat ze de boodschap ontvangen hebben. Het programma kan dan regelmatig rap-

porten genereren (bijna real time opvolging van de alarmering). 

Het is wel mogelijk om na te gaan of het SMS-bericht  werd verzonden door het 

programma en/of het ontvangen werd. Uit deze rapportering blijkt echter niet of de 

boodschap gelezen werd. Daarom is het aan te raden om de burgers in staat te stel-

len om de goede ontvangst   te bevestigen.

Advies Alarmering door middel van « gelokaliseerde SMS-berichten », is enkel mogelijk via 

BE-Alert (kaderovereenkomst van de FOD Binnenlandse Zaken).
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INFORMATIEFICHE - TELEPHONE MOBILE – APPLICATION MOBILE (APP)
 

Technisch Mobiele telefoonapparaten (enkel « smartphones ») die het, via een specifieke 

mobiele applicatie, mogelijk maken om korte geluidsboodschappen, visuele bood-

schappen, vocale of schriftelijke boodschappen, die eventueel doelgericht zijn, naar 

personen die zich in de betrokken zone bevinden te sturen.

Voordelen Dankzij de moderne technologie maakt een mobiele applicatie het mogelijk om origi-

nele, specifieke en efficiënte alarmboodschappen te sturen.

Een alarmering door middel van een app maakt het mogelijk om specifieke doel-

groepen te bereiken (vooral de jongste personen, die ontvankelijker zijn voor dit 

soort kanaal dan voor de klassieke alarmeringen).

Dankzij een geolokalisatie die verbonden is met de app wordt de alarmering 

rechtstreeks naar de smartphones die in de betrokken zone aanwezig zijn gestuurd 

(voor zover de app op voorhand gedownload werd).

Nadelen De applicatie moet op voorhand door de bevoegde overheden ontwikkeld worden en 

door iedereen individueel gedownload worden op zijn smartphone.

In België bereiken de (zeer talrijke) apps zeer weinig mensen (applicaties worden 

steeds talrijker, maar worden steeds minder gedownload).

De verzadiging van het internet, die vaak voorkomt in noodgevallen, vormt een 

belemmering voor de snelle verspreiding van de alarmboodschap (dit kan gedeelte-

lijk worden opgelost door op het terrein een Wifinetwerk te openen).  

Duur Voorbereiding: korte termijnen (activering van de app, bepaling van de boodschap 

en de zone die moet worden gedekt,…) 

Operationalisering: zeer snelle alarmering (vooral afhankelijk van het internet dat in 

de betrokken zone beschikbaar is).

Opvolging Aangezien de mobiele applicatie een alarm via het internet (dus niet via nummers 

die in een specifieke databank geregistreerd zijn) verspreidt, moet een specifieke 

ontwikkeling van de app een precieze opvolging van de alarmering mogelijk maken 

(waardoor iedereen in staat wordt gesteld om de ontvangst van de boodschap te 

bevestigen).

Advies Een app moet als een aanvullend kanaal worden beschouwd (zeker niet als een 

prioritair kanaal of een referentiekanaal). Er moet de voorkeur aan worden gegeven 

om een alarm via een ander kanaal te verspreiden. Dit wordt dan (indien mogelijk 

automatisch) overgenomen door populaire apps (zoals Twitter of Whatsapp), of zelfs 

apps die dagelijks door bepaalde personen worden gebruikt (weersvoorspellingen, 

traditionele media, voedingsadviezen of sportcoaching).  Dit is de 

gevolgde strategie van het Crisiscentrum en ontwikkeld in het kader van BE-Alert.
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INFORMATIEFICHE - COMPUTER – SOCIALE MEDIA 
Technisch Computers (vaste of draagbare) en smartphones maken het mogelijk om, via een 

bestaand sociaal medium of bestaande sociale media (Facebook, Twitter, Linked-

In,…), korte schriftelijke boodschappen (of visuele boodschappen of geluidsbood-

schappen) te sturen naar personen die de sociale media van de bevoegde overheden 

volgen.

Voordelen De sociale media maken een zeer brede en snelle verspreiding van het alarm 

mogelijk (ver buiten de betrokken zone). 

De alarmering via de sociale media maakt het mogelijk om specifieke doelgroepen 

(vooral jongeren) en invloedrijke tussenpersonen, met een sterke on-line aanwezig-

heid (journalisten, brandweermensen, politieambtenaren, communicatoren…) te 

bereiken.

De sociale media bevorderen de dialoog tussen de overheden en de bevolking. Deze 

dialoog is belangrijk om de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de crisiscommu-

nicatie te versterken. 

Nadelen De overheden die bevoegd zijn voor het crisisbeheer moeten hun verschillende 

accounts voor sociale media op voorhand creëren (en ze dagelijks onderhouden, 

waardoor een echte communicatiestrategie voor risico’s en crisissen via de sociale 

media noodzakelijk is).

Opdat de alarmering effectief is moeten deze officiële sociale media bovendien door 

iedereen individueel gevolgd worden.

Door de grote hoeveelheid aan berichten op de sociale media, is het mogelijk dat 

een alarmboodschap van de overheid verloren gaat en niet gezien/gelezen/opge-

volgd wordt.

Tijdens noodsituaties bestaat de kans dat er een verzadiging is van het (mobiele) 

internetverkeer, dit vormt een mogelijke belemmering voor de snelle verspreiding 

van de alarmboodschap (dit kan gedeeltelijk worden opgelost door op het terrein 

een Wifinetwerk te openen).  

Duur Voorbereiding: zeer korte termijnen (activering van de sociale media, bepaling van 

de boodschap en, in voorkomend geval, van de zone die moet worden gedekt…) 

Operationalisering: zeer snelle alarmering (afhankelijk van het internet dat in de 

betrokken zone beschikbaar is).

Opvolging De alarmering via de sociale media is bijna)onmogelijk om precieze wijze op te vol-

gen. Dit kan enkel op beperkte wijze gedaan worden door via specifieke 

programma’s.

Advies Dagelijks een communicatiestrategie ontwikkeling en operationaliseren via de sociale 

media, om, wanneer men met een risico of een crisis geconfronteerd wordt, aan te 

zetten om informatie te delen.
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INFORMATIEFICHE - COMPUTER – E-MAIL
 

Technisch Mobiele telefoonapparaten (enkel « smartphones ») die het, via een specifieke 

mobiele applicatie, mogelijk maken om korte geluidsboodschappen, visuele bood-

schappen, vocale of schriftelijke boodschappen, die eventueel doelgericht zijn, naar 

personen die zich in de betrokken zone bevinden te sturen.

Voordelen Dankzij de moderne technologie maakt een mobiele applicatie het mogelijk om origi-

nele, specifieke en efficiënte alarmboodschappen te sturen.

Een alarmering door middel van een app maakt het mogelijk om specifieke doel-

groepen te bereiken (vooral de jongste personen, die ontvankelijker zijn voor dit 

soort kanaal dan voor de klassieke alarmeringen).

Dankzij een geolokalisatie die verbonden is met de app wordt de alarmering 

rechtstreeks naar de smartphones die in de betrokken zone aanwezig zijn gestuurd 

(voor zover de app op voorhand gedownload werd).

Nadelen De applicatie moet op voorhand door de bevoegde overheden ontwikkeld worden en 

door iedereen individueel gedownload worden op zijn smartphone.

In België bereiken de (zeer talrijke) apps zeer weinig mensen (weinig personen 

downloaden de steeds diversere en talrijkere applicaties).

De verzadiging van het internet, die vaak voorkomt in noodgevallen, vormt een 

belemmering voor de snelle verspreiding van de alarmboodschap (dit kan gedeelte-

lijk worden opgelost door op het terrein een Wifinetwerk te openen).  

Duur Voorbereiding: korte termijnen (activering van de app bepaling van de boodschap en 

de zone die moet worden gedekt,…) 

Operationalisering: zeer snelle alarmering (vooral afhankelijk van het internet dat in 

de betrokken zone beschikbaar is).

Opvolging Aangezien de mobiele applicatie een alarm via het internet (dus niet via nummers 

die in een specifieke databank geregistreerd zijn) verspreidt, moet een specifieke 

ontwikkeling van de app een precieze opvolging van de alarmering mogelijk maken 

(waardoor iedereen in staat wordt gesteld om de ontvangst van de boodschap te 

bevestigen).

Advies Een app moet als een aanvullend kanaal worden beschouwd (zeker niet als een 

prioritair kanaal of een referentiekanaal). Er moet de voorkeur aan worden gegeven 

om een alarm via een ander kanaal te verspreiden. Dit wordt dan (indien mogelijk 

automatisch) overgenomen door populaire apps (zoals Twitter of Whatsapp), of zelfs 

apps die dagelijks door bepaalde personen worden gebruikt (weersvoorspellingen, 

traditionele media, voedingsadviezen of sportcoaching).  Dit is de gevolgde strategie 

van het Crisiscentrum en ontwikkeld in het kader van BE-Alert.



32

INFORMATIEFICHE - VASTE ALARMSIRENES
 

Technisch Via elektronische sirenes is het mogelijk om een geluidsalarm (of een mondelinge 

boodschap) snel te verspreiden. Deze sirenes zijn geplaatst op masten of gebouwen 

en zijn dankzij zonnepanelen grotendeels autonoom op energiegebied.

Voordelen Technisch gezien maakt het sirenenetwerk het mogelijk om de alarmering snel te 

activeren.

De alarmering bereikt elke persoon die zich in de betrokken zone bevindt.

Ondanks de mogelijkheid om de toon te variëren (niet echt aanbevolen) maakt de 

alarmering gebruik van een enkele toon die door de omwonenden (h)erkend een 

rechtstreekse alarmering mogelijk. Dit leidt  tot een eenvoudige reflex (op zoek gaan 

naar een schuilplaats).

Het netwerk is betrouwbaar (gemiddeld >95% tijdens de regelmatige tests) en 

autonoom (kan onafhankelijk van elektriciteits- en telecommunicatienetwerken 

functioneren).

Nadelen De alarmsirenes zijn enkel rond de nucleaire sites en de Seveso-sites met een hoge 

drempel geplaatst (bijgevolg weinig of niet bruikbaar voor andere risico’s of nood-

situaties).

De draagwijdte van de sirenes is beperkt tot  750 à 1.500 meter (hangt sterk af 

van de constructies rond de sirenes, de topografie van de plaats, de weersomstan-

digheden…).

Het geluidsalarm is niet efficiënt in gebouwen die sterk geïsoleerd zijn of in onderne-

mingen waar er veel lawaai is, en evenmin voor slechthorenden of doven.

De betrokken bevolking maakt geen onderscheid tussen de zeven verschillende 

toonaarden, hierdoor bestaat er kans op verwarring. Bovendien begrijpt de betrok-

ken bevolking de mondelinge boodschappen niet of weinig (risico op verkeerde 

interpretatie, wat uit ervaringen en de regelmatige tests gebleken is).

Er bestaat een risico op verwarring met het geluid van de interne sirenes van 

ondernemingen (die gebruikt kunnen worden voor interne tests of incidenten die 

geen gevolgen hebben voor de omwonenden).

De huidige activeringsprocedure (per fax, van de bevoegde overheid naar een een-

heid van de Civiele Bescherming) is weinig aangepast aan de huidige technologische 

realiteit. 

De ontwikkeling en het onderhoud van het netwerk neemt heel wat tijd in beslag 

(uiteenlopende administratieve procedures). Hiervoor moeten er ook veel person-

eelsleden en materiële en financiële middelen voorzien worden.   
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Duur Voorbereiding: zeer korte termijnen (in functie van de kennis van de procedures en 

van de voorbereiding van de instrumenten). 

Operationalisering: zeer snel geluidsalarm (enkele seconden na de activering).

Opvolging Zodra het geluid weerklinkt, kan het alarm als effectief worden beschouwd. Het is 

echter moeilijker om de alarmzone te bepalen (draagwijdte van het geluid, met name 

in functie van de wind of van de topologie van de omgeving).

Uit de opvolging van het alarm blijkt echter niet of de betrokken bevolking het alarm 

wel degelijk begrepen (en opgevolgd) heeft.

Advies De bewoners en de instellingen die zich in de buurt van een sirene bevinden, 

informeren over de locatie van deze sirene en de juiste reflexen in geval van alarm 

(affiche, brochure, informatiesessie, deelname aan oefeningen…).

Om de sensibilisering met betrekking tot het risico en de zelfbescherming van 

de burger te versterken moet een hoorbare test van de sirenes in het openbaar 

aangekondigd worden en regelmatig uitgevoerd worden (momenteel op elke eerste 

donderdag van elk trimester). Er wordt dus aanbevolen om deze tests niet op andere 

momenten uit te voeren,  tenzij het om een uitzonderlijke oefening gaat waarbij de 

bevolking in kwestie echt betrokken is (de bevolking, die op voorhand geïnformeerd 

wordt, moet dan de juiste reflexen aan de dag leggen in het kader van de oefening).

Slechts een enkele toonaard gebruiken voor een geluidsalarm door middel van 

sirenes, met het oog op de juiste reflexen: schuilen, ramen en deuren sluiten en naar 

de media luisteren (aangezien de verschillende mogelijke toonaarden en de monde-

linge boodschappen onvoldoende begrepen worden door de bevolking).

Een geluidsalarm via het sirenenetwerk volstaat niet, maar moet gepaard gaan met 

een alarmering via de media (Crisis Alert, BELGA-bericht, perscontacten TV/Radio), 

een on- line alarmering (via website en/of sociale media), of een rechtstreekse 

alarmering (voertuigen met luidsprekers, deur-aan-deur), om de betrokken bevolking 

op preciezere wijze te informeren over de noodsituatie en de specifieke aanbevelin-

gen die moeten worden gevolgd. 

In sommige omstandigheden (gevaarlijke werken, groot evenement, de ontdekking 

van een bom uit de tweede wereldoorlog…), kunnen mobiele elektronische sirenes 

geïnstalleerd worden in en rond een specifieke plaats. Deze sirenes maken het 

mogelijk om snel een geluidsalarm te verspreiden naar de betrokkenen die zich in de 

omgeving bevinden (bewoners en passanten).

Aangezien dit mobiel netwerk tijdelijk geïnstalleerd zal worden op een plaats waar de 

omwonenden en de gemeenschappen misschien niet gewend zijn aan alarmsirenes 

is het van wezenlijk belang dat ze op voorhand goed geïnformeerd worden, zodat 

ze weten waar de sirenes zich bevinden, hoe ze klinken en hoe ze moeten reageren 

wanneer de sirenes weerklinken (een schuilplaats zoeken of evacueren). 
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INFORMATIEFICHE - MEDIA - CRISIS ALERT
 

Technisch Crisis- ALERT is een beveiligd webplatform, dat in overleg met de nationale media 

door het persagentschap BELGA ontwikkeld werd. Het platform maakt het mogelijk  

om informatie snel door te geven aan de nationale media. De media (TV, radio, ge-

schreven pers en on line) verspreiden dit alarm vervolgens via hun kanalen.

Voordelen Het media-alarm kan snel gelanceerd worden (instrument 24/7 beschikbaar) en kan 

gelijktijdig naar alle nationale mediapartners gestuurd worden (waardoor individuele 

contacten vermeden worden).

Dit media-alarm maakt het mogelijk om snel een zeer groot aantal personen te 

bereiken (die naar de media kijken/luisteren) op een volledig zendgebied, of zelfs 

in het hele land .

Via CRISIS ALERT beschikken de media over de zekerheid dat de informatie die door 

een erkende overheid verspreid wordt geloofwaardig en echt is.

Een op voorhand opgesteld formulier maakt het gemakkelijk om het alarm snel te 

verzenden (af te vinken vakjes en basisinformatie die moet worden aangevuld).

Radio lijkt het meest efficiënte mediakanaal te zijn: het alarm kan snel en (bijna) op 

elk moment verspreid worden en door zeer veel mensen gehoord worden.

Nadelen Het op voorhand opgesteld formulier moet manueel ingevuld worden (vakjes op 

voorhand bepaald). Aangezien de CRISIS ALERT-procedure enkel in crisissituaties ge-

bruikt wordt, is ze weinig bekend bij de overheden die er gebruik van kunnen maken. 

Het is onmogelijk om via een media-alarm enkel een beperkte zone te alarmeren.

Dit media-alarm verloopt in twee fases: verzending van een boodschap via CRISIS 

ALERT naar de nationale media, die de boodschap vervolgens via hun kanalen door-

geven.   

Duur Voorbereiding: korte termijnen (in functie van de kennis van de activeringsproce-

dures)

Operationalisering: snelle alarmering (maar in twee fases) 

Opvolging Het CRISIS ALERT-systeem maakt het mogelijk om te controleren of dit media-alarm 

verzonden werd, maar het maakt niet duidelijk of dit alarm wel degelijk ontvangen en 

opgevolgd werd door de bevolking. 

Advies Indien men geen toegang heeft tot het CRISIS ALERT-systeem kan het media-alarm 

worden gelanceerd door rechtstreeks contact op te nemen met het persagentschap 

BELGA (op 02/743.23.11 – of via redactie@belga.be) en/of de  lokale en/of nationale 

media.
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INFORMATIEFICHE - ELEKTRONISCHE PANELEN
 

Technisch Elektronische panelen die op verschillende strategische plaatsen geïnstalleerd zijn 

(haltes en stations van het openbaar vervoer, plaatsen waar veel mensen leven 

of symbolische plaatsen, (auto)wegen en tunnels…), maken het mogelijk om een 

schriftelijke boodschap snel te verspreiden.

Voordelen Een alarmering met behulp van elektronische panelen maakt het mogelijk om een 

korte schriftelijke boodschap zeer snel te verspreiden, zodat alle personen die pas-

seren geïnformeerd kunnen worden.

Door middel van specifieke boodschappen maken deze (onderling verbonden) pan-

elen het bijvoorbeeld mogelijk om de bevolking langs een evacuatieroute te gidsen.

Nadelen Met dit alarm  bereikt men enkel de personen die zich fysiek in de buurt van de 

panelen bevinden (of die bijvoorbeeld in een wagen voorbijrijden). De boodschap is 

beperkt tot het aantal karakters dat op een bord kan worden getoond. 

Met het oog op  de korte schriftelijke boodschappen die verspreid worden, is aan-

vullende informatie noodzakelijk (via de media of de sociale media).  

Duur Voorbereiding: korte termijnen (activering van de software, bepaling van de bood-

schap en, in voorkomend geval, van de zone die moet worden gedekt,…) 

Operationalisering: snelle alarmering (onmiddellijke visualisering op het terrein)

Opvolging Er kan worden nagegaan of dit alarm verzonden werd, maar men weet niet of het wel 

degelijk gezien, gelezen en begrepen werd door de getroffen bevolking. 

Advies Voor de snelle verspreiding van een boodschap via (auto)wegenpanelen moeten er 

voorafgaandelijk akkoorden worden gesloten tussen de overheidsdiensten betrokken 

bij het beheer van de crisis en het « Centre PEREX » en het « Vlaams Verkeerscen-

trum ».
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ALARMEREN EN INFORMEREN – DE JUISTE WOORDEN KIEZEN

BASISPRINCIPES

Bij het opstellen van de alarmboodschappen moeten enkele belangrijke principes in acht worden genomen.

De alarmering brengt een 
proces op gang

De alarmering moet bevestigd 
worden

Zo concreet mogelijk zijn

Ondubbelzinnig zijn Geen hypotheses Gemeenschappelijke referenties 
gebruiken

Coherent zijn Precies zijn Een dialoog voeren met de 
bevolking

De alarmering brengt een proces op gang
De gebruikelijke reactie van de bevolking op de alarmboodschappen is een proces dat in verschillende fases 

verloopt. Het komt zelden voor dat de bevolking onmiddellijk gehoor geeft aan de ontvangen alarmboodschappen. 

Vooraleer ze beslissen om te handelen zullen de bestemmelingen van een alarmboodschap meestal: 

De boodschap ontvangen

• De boodschap begrijpen

• De boodschap bekijken om te zien of die geloofwaardig is

• De boodschap bevestigen

• De boodschap personaliseren (« In welke zin is de boodschap op mij van toepassing ? »)

• Bepalen welke de beste vereiste actie is

• Bepalen welke actie kan worden uitgevoerd

Verwacht niet dat de bestemmelingen van alarmboodschappen onmiddellijk de aanbevolen acties uitvoeren, 

vooraleer ze de verschillende fases van een dergelijk proces doorlopen hebben. Het is daarom belangrijk dat de 

alarmboodschappen via verschillende kanalen herhaald worden. 

De alarmering moet bevestigd worden 

De bestemmelingen van een alarmboodschap zullen de behoefte voelen om de boodschap te laten bevestigen, 

vooraleer ze eventueel reageren zoals gevraagd wordt. Het is mogelijk dat ze willen:

• laten bevestigen dat de dreiging reëel is

• laten bevestigen dat de dreiging op hen van toepassing is

• weten hoe ze er het best op kunnen reageren.

• zolang het tegendeel niet bewezen is zullen ze geneigd zijn om de situatie als normaal te beschouwen

De teneur van de alarmboodschappen kan op verschillende manieren bevestigd worden: 

• Persoonlijke observatie

• Discussie met anderen (rechtstreeks, telefonisch, via de sociale netwerken…)

• Naar bijkomende informatie zoeken (Internet, radio, TV…).
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Indien de alarmboodschappen niet bevestigd worden, is het mogelijk dat ze genegeerd worden. Indien dat mogelijk 

is, wordt aanbevolen dat de bestemmelingen van de alarmboodschappen contact kunnen opnemen met de ver-

zenders, om de informatie te laten bevestigen. Coherente informatie zal meer gewicht in de schaal leggen indien ze 

door verschillende bevoegde overheden wordt doorgegeven. Omdat er meerdere officiële bronnen zijn wordt de 

crisisinformatie bevestigd en versterkt. 

Zo concreet mogelijk zijn
In noodsituaties zal de bevolking proberen om zoveel mogelijk concrete informatie te bekomen: 

• Waar is de dreiging? 

• Wanneer zal ze er zijn? 

• Welke risico’s loopt men? 

• Wat kan men doen (of zou men moeten doen) om het hoofd te bieden aan de dreiging? 

Ondubbelzinnig zijn
Indien een deel van de informatie niet beschikbaar is, moet u dit uitdrukkelijk vermelden, in plaats van vage be-

woordingen te gebruiken die afbreuk zouden kunnen doen aan de geloofwaardigheid van uw volledige alarmbood-

schap. Indien een deel van de informatie ontbreekt, wordt aanbevolen om over het lopende proces te commu-

niceren ( « De hulpdiensten zijn bezig met het verzamelen van informatie over de reële toxiciteit van het product 

dat ontsnapt is  … »).

Geen hypotheses
Schuif geen hypotheses over een lopende noodsituatie (technische veronderstellingen ; pistes met betrekking tot 

de oorzaken of de gevolgen) naar voren, aangezien het mogelijk is dat een groot deel van uw doelpubliek:

• met betrekking tot de lokale specificiteiten over andere kennis beschikt.

• reeds met hetzelfde soort dreiging geconfronteerd werd.

• de betekenis van bepaalde technische of lokale termen anders begrijpt.

• zich in uiteenlopende situaties bevindt (thuis, op het werk, in de wagen, op bezoek in de regio…).

Gemeenschappelijke referenties gebruiken 

Gebruik de ervaring van de bevolking als referentiepunt om de ernst van de dreiging te beoordelen, indien ze 

vertrouwd lijkt te zijn met vroegere noodsituaties van hetzelfde type. Zelfs indien niet iedereen dezelfde noodsitu-

aties heeft meegemaakt (en de impact voor sommige personen anders was) kan deze vergelijking u helpen om 

een « schaal van ernst » te creëren die een deel van de bevolking in staat zal stellen om in te schatten waarmee 

ze opnieuw dreigen te worden geconfronteerd (« In de gemeente X worden regenbuien verwacht die  overvloedig 

zullen zijn, maar minder  dan  tijdens de overstromingen van februari 2014. »).

Coherent zijn
Vergewis u er in het bijzonder van dat de instructies die aan de bevolking gegeven worden coherent zijn

• In elke boodschap

• Tussen de verschillende boodschappen die in de loop der tijd door één enkele bron verzonden worden

• Tussen de boodschappen die door verschillende bronnen verzonden worden

Leg duidelijk uit wat veranderd is en waarom dit gebeurd is wanneer de situatie veranderd is. Zo wekt u niet de 

indruk dat u uzelf tegenspreekt.
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Precies zijn
De alarmboodschappen moeten: 

• De huidige situatie weerspiegelen, zodat ze overeenkomen met de bevestigingsstappen die de bestemmelin-

gen zullen ondernemen (aarzel niet om informatie regelmatig bij te werken). 

• Correcte informatie bevatten.

• Volledige informatie bevatten.

Indien uw informatie niet overeenkomst met de persoonlijke vaststellingen van uw bestemmelingen of de andere 

bevestigingsbronnen die ze mogelijk geraadpleegd hebben, kan dit al uw alarmboodschappen in diskrediet bren-

gen. Indien het mogelijk is dat de informatie in uw alarmboodschap niet overeenstemt met dat wat op het terrein 

kan worden geobserveerd, leg dan uit waarom dat zo is.

Een dialoog voeren met de bevolking 

In de meeste gevallen streeft u ernaar dat de bevolking haar medewerking verleent aan een actie die door u gesug-

gereerd wordt, in plaats van dat ze gehoor geeft aan een bevel dat van de overheid uitgaat. Dit gaat des te gemak-

kelijker wanneer u erin slaagt om de bestemmelingen van een alarmboodschap ervan te overtuigen dat het voor 

hen de beste oplossing is om de door u gesuggereerde actie uit te voeren. 

De titel van de alarmboodschap
 De titel moet een benaming voor de alarmering (en, indien mogelijk, een plaats) bevatten, evenals de verwachte 

actie van de bevolking (voorbeeld: voorafgaande alarmering in verband met stijgend water in Tubeke, chemisch 

alarm in Antwerpen). 

Gewenste betekenis Te gebruiken woorden

Zich voorbereiden Nuttige adviezen

Waakzaam zijn Voorafgaande alarmering

Handelen Alarmering

Advies: Gebruik HOOFDLETTERS voor de titel van de alarmboodschap, om de aandacht te trekken

in visuele schriftelijke boodschappen. Gebruik kleine letters voor de inhoud van de boodschap.

De identiteit van de verzender van de boodschap
Om de authenticiteit van de boodschap en het vertrouwen van de bevolking in de bevoegde overheid te vergroten 

is het belangrijk dat de naam van de overheid (of de dienst) die de boodschap heeft opgesteld vermeld wordt in de 

alarmboodschap.  

De bevolking zal meer geneigd zijn om de adviezen en aanbevelingen die rechtstreeks uitgaan van de overheid of 

de dienst die geacht wordt de noodsituatie te beheren op te volgen (voorbeelden: brandweerlieden in geval van 

een bosbrand, Volksgezondheid in geval van een pandemie, de federale wegpolitie in geval van een probleem op 

een autoweg).

DETAILS VAN DE ALARMBOODSCHAP
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In noodsituaties worden de volgende diensten het meest vertrouwd door het publiek:

• De politiediensten

• De brandweerdiensten

• De medische en psychosociale diensten

• De bestuursoverheden die belast zijn met het crisisbeheer (burgemeesters, gouverneurs, minister van Binnen-

landse Zaken) en hun Crisiscentrum (expert op het gebied van de materie).

Advies: Zorg ervoor dat iedereen de betekenis kent van de gebruikte afkortingen. 

Vermeld de volledige naam tussen haakjes indien dat niet het geval is. 

Wanneer verschillende overheden of diensten gelijktijdig communiceren zal de bevolking positief kunnen reageren 

op de adviezen en aanbevelingen, maar enkel indien: 

• de informatie in de  boodschappen die door de verschillende overheden doorgegeven worden volledig  

coherent is

• en de verdeling van de rollen tussen de verschillende communicerende entiteiten logisch is (voorbeeld: de 

politie communiceert over de perimeters die als gevolg van een giftige wolk voor het verkeer gesloten zijn, 

en de medische hulpdiensten communiceren over de gezondheidsmaatregelen die moeten worden genomen 

voor de personen die door de chemische dampen getroffen werden).

Het soort risico of noodsituatie
Allereerst moet de situatie (risico/dreiging) zo goed mogelijk benoemd worden, maar het is ook belangrijk dat 

wordt uitgelegd waarom het om een risico gaat waaraan in het bijzonder aandacht moet worden besteed en wat 

de gevolgen ervan zouden zijn (voorbeeld: hevige storm die elke verplaatsing gevaarlijk maakt, chloorgasdampen 

die schadelijk zijn voor de gezondheid).

Indien men het geïdentificeerde risico en de potentiële effecten ervan zo goed mogelijk beschrijft, wordt de 

bevolking gesensibiliseerd met betrekking tot het feit dat een geïdentificeerd specifiek risico op haar betrekking 

zou kunnen hebben en stelt dit de bevolking in staat om concretere voorzorgs- of beschermingsmaatregelen te 

nemen.

Aangeraden woorden voor beschrijvingen: 

• Gebruik « je » in plaats van « de bevolking », « de bewoners », enz. 

• Gebruik de woorden « uw woning », « uw huis » in plaats van « de gebouwen » 

• Gebruik « de wegen, de autowegen en de bruggen » in plaats van «de weginfrastructuren »

• Gebruik « In veiligheid ». « Op een veilige plaats ». « In alle veiligheid »

Woorden die men moet vermijden voor beschrijvingen: 

- De woorden « doden », « doodsgevaar», « dodelijk », enz.

  (te sterk, zeker voor kinderen).  

 Geef de voorkeur aan de volgende uitdrukkingen : 

• De situatie vormt een risico voor mensenlevens.

• De inademing van dit gas kan fatale gevolgen.

• Het product dat ontsnapt is, is zeer toxisch en kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid 

van de persoon die eraan blootgesteld wordt.   
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De waarschijnlijkheid dat het risico concreet wordt
Het is belangrijk om de meest geschikte woorden te gebruiken om de mogelijkheid dat een dreiging concreet 

wordt te beschrijven. 

Waarschijnlijkheid Te gebruiken woorden

Zeer lage waarschijnlijkheid Er wordt niet verwacht dat ...

Zou niet mogen…

…valt niet te vrezen.

…is zeer onwaarschijnlijk.

Lage waarschijnlijkheid Zou kunnen

Mogelijk

Gemiddelde waarschijnlijkheid Waarschijnlijk…

Aannemelijk…

Hoge waarschijnlijkheid Zeer waarschijnlijk

Zeer aannemelijk

Ernstig (of groot) risico

100% waarschijnlijkheid Zal (in de komende uren) toeslaan, raken, uitbarsten, 

enz.  

Met zekerheid

Informatie die voor 100% bevestigd wordt door…

Advies: Sommige personen verwarren « mogelijk » met «waarschijnlijk ».

Gebruik slechts een van beide termen tegelijk om een situatie te beschrijven. 

• Indien u « mogelijk » heeft gebruikt om duidelijk te maken dat de waarschijnlijkheid laag is, gebruik je 

vervolgens «waarschijnlijk » indien de waarschijnlijkheid van de situatie gemiddeld wordt.

• Indien u « waarschijnlijk » heeft gebruikt om te verwittigen dat er sprake is van een gemiddelde waar-

schijnlijkheid, gebruik je « zou kunnen » (in plaats van « mogelijk ») als de situatie beter wordt en de 

waarschijnlijkheid van de situatie laag is. 

De verwachte gevolgen
Om de verwachte (mogelijke of waarschijnlijke) gevolgen te beschrijven, moeten de gepaste woorden gebruikt 

worden, in functie van de situatie (risico of crisis).
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Impact op personen en goederen Te gebruiken woorden

Geen of zeer weinig ongemak

(a priori zonder alarm)

Nulrisico.

Elk risico is nu verdwenen.

De situatie is opnieuw normaal.

Gering tot gemiddeld ongemak Lichte schade is mogelijk.

Potentieel gevaar.

Potentieel nadelig.

Er zou schade kunnen zijn.

Gevaar kan niet worden uitgesloten.

Zwaar ongemak ...ernstige schade… (algemeen)

…een ernstig gevaar…

…gewapend en gevaarlijk…

…tot heel wat schade leiden…

Extreem ongemak …zeer ernstige schade…

…buitengewoon gevaarlijk… 

…buitengewoon vernietigend… 

…tot zeer veel schade leiden …

…totale vernietiging van…

Advies: gebruik geen woorden of uitdrukkingen die te abstract zijn en die het niet mogelijk 

maken om de verwachte gevolgen te kwantificeren (zeg bijvoorbeeld niet 

« Men mag verwachten dat de schade aanzienlijk zal zijn… »). 

De locatie van het risico of van de noodsituatie
Het is niet gemakkelijk om een geografische zone op eenduidige manier te beschrijven. Er moet met de volgende 

zaken rekening worden gehouden:  

• Het soort risico (uit een bepaalde richting komend ; uitgaand van één enkel punt ; andere…)

• De lokale geografie, de territoriale beperkingen, de oriëntatiepunten die iedereen kent

• De totaliteit van de risicozone (hoe groter de aangekondigde zone is, hoe kleiner de kans dat u u vergist).

• Het soort risicozone (landelijk of stedelijk), met het oog op het aantal bewoners die potentieel getroffen 

worden (van de gemeenten, de dorpen of de grote steden).

Advies: verstrek bijkomende geografische informatie (kaarten met de risicozone) aan de media, 

zodat ze de officiële alarmboodschappen in de loop van de edities kunnen aanvullen. Deze bijkomende  

informatie kan ook verspreid worden via de website en de sociale media
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De meest efficiënte oplossing is om de naam van de gemeenten te gebruiken. Hoe concreter de informatie is, hoe 

beter ze is (naam van de provincie, gemeente, straat, plaatsnamen…). 

Een inwoner die zich niet bevindt in de gemeente (of straat) die door de bevoegde overheid vermeld wordt zou 

echter van mening kunnen zijn dat de alarmering geen betrekking heeft op hem (en dit zelfs indien hij net naast de 

risicozone woont of erdoor omringd wordt). Bijgevolg moet de alarmboodschap zeer duidelijk zijn met betrekking 

tot de locatie: de volledige gemeente of enkel het centrum, bepaalde deelgemeenten; de grenzen of oriëntatiepunt-

en moeten zichtbaar zijn en iedereen moet ze (her)kennen…

Advies: Gebruik, een logische volgorde indien u namen van 

steden of gemeenten noemt, zodat de betrokken bevolking een mentale kaart van de risicozone

kan creëren:   

• Afnemende nabijheid met betrekking tot het epicentrum van de risicozone

• Noord-Zuidas of Oost-Westas ; 

• veronderstelde richting van de toxische pluim; 

• van de zee naar het binnenland

• bij gebrek daaraan, in alfabetische volgorde 

In het dagelijkse leven zijn veel personen niet in staat om zich te oriënteren. Bijgevolg is het in noodsituaties niet 

zeer nuttig om windrichtingen (noorden, zuiden, westen, oosten) te vermelden. Dit zou zelfs verwarrend kunnen 

zijn. Ze kunnen wel een bredere beschrijving van de situatie aanvullen (voorbeeld: de giftige wolk vertrekt vanuit 

Villers-La Ville en drijft naar het Oosten. Gelieve u  in alle rust naar het noorden of het zuiden van het land te be-

geven. Begeeft u niet naar het oosten, omdat de wolk zich sneller dan u verplaatst en u zou inhalen).

Voor sommige personen is het moeilijk om afstanden correct in te schatten. Het is gemakkelijker om extremen 

(zeer kleine of zeer grote zones) te begrijpen. Bijgevolg is het opnieuw aangewezen om afstanden in combinatie 

met een bredere beschrijving, met inbegrip van de naam van de betrokken gemeenten, te geven.

De periode gedurende dewelke men met het risico geconfronteerd wordt
Het is belangrijk dat de betrokken personen in staat worden gesteld om het moment waarop zij (en hun families) 

met de noodsituatie kunnen worden geconfronteerd te visualiseren en dat ze weten hoeveel tijd ze nog hebben om 

zich voor te bereiden op de noodsituatie.

Periode Te gebruiken woorden

Gebruik de huidige tijd voor een toekomstige periode Vandaag, tussen 14 en 16 u

Vandaag, vóór 18 u

Gebruik de relatieve tijd voor korte periodes (<1 u) U heeft nog  15 minuten om uw woning te verlaten.

U heeft nog 30 minuten om een schuilplaats te zoeken

Gebruik duidelijke bewoordingen voor een lopende 

crisis

« onmiddellijk », « nu », “direct” 

Verlaat onmiddellijk uw woning
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De acties die al dan niet moeten worden ondernomen 

De bevoegde overheden moeten informatie verstrekken over de noodsituatie en over de concrete aanbevelingen 

die moeten worden gevolgd om het hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, en dit des te meer indien het risico 

ongewoon is en de betrokken personen er weinig over weten. Deze praktische adviezen zijn onontbeerlijk, om hen 

in staat te stellen om zich te beschermen (en om hun familie en hun bezittingen te beschermen).

De aanbevelingen moeten concreet en gedetailleerd zijn : 

• hoe de verstrekte adviezen in de praktijk moeten worden toegepast (voorbeeld : creëer een waterreserve 

door regentonnen, reservoirs, emmers en grote bakken te vullen)

• en waarom het nuttig is om de verstrekte adviezen te volgen (voorbeeld : creëer een waterreserve door 

regentonnen, reservoirs, emmers en grote bakken te vullen. Zo zult u de brandende deeltjes kunnen blussen 

indien het vuur van het struikgewas uw woning te dicht nadert.) 

Men moet rekening houden met het feit dat de gealarmeerde personen de boodschap in uiteenlopende situaties 

zullen ontvangen en gedifferentieerde informatie over de te ondernemen stappen nodig zouden kunnen hebben

• Sommige personen zijn thuis

• Anderen bevinden zich op hun werkplaats.

• Anderen bevinden zich in de auto, in de trein…

• Nog anderen bezoeken een regio die ze niet goed kennen.

Ouders zullen eveneens proberen om contact op te nemen met hun kinderen of hen op te halen (zelfs nadat hen 

verzekerd werd dat de overheid zorgt draagt voor de kinderen.; Desondanks zullen sommige ouders alles in het 

werk stellen om hun kinderen op te halen t zelfs indien ze instructies hebben ontvangen om dit niet te doen.

Advies: personaliseer de nuttige adviezen voor de bevolking : gebruik «je » om de aanbevolen

acties te beschrijven ; gebruik uitdrukkingen zoals  «Voor uw  veiligheid en die van uw kinderen … » 

vooraleer u de aanbevolen acties beschrijft.

Een contactpunt voor meer informatie
De alarmering is de eerste actie in het kader van de crisiscommunicatie. Bijgevolg is het belangrijk dat de alarm-

boodschap een gegeven bevat dat betrekking heeft op de (continue) informatie van de bevolking die betrokken is 

bij het risico of de noodsituatie : 

• Een website (of de sociale media) van de bevoegde overheid, waarop de informatie over de huidige situatie en 

de te volgen aanbevelingen on line zullen worden geplaatst

• Een telefoonnummer voor vragen. 


