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BE-Alert: SMS-bericht

Bij het opmaken van een BE-Alertbericht hanteert u best een vaste structuur. Dit vermindert de kans op verkeerd 

begrepen, foute of onvolledige berichten. 

Elk bericht zou moeten bestaan uit zeven componenten.

        WIE

Vermeld aan het begin van het bericht het woord “BE-Alert”. Dat plaatst het bericht meteen in de juiste context: 

de ontvangers begrijpen dat het gaat om een alarmering van de overheid. Het is ook aangeraden om de gemeente/

stad te vermelden. Het bericht kan immers worden ontvangen door inwoners die op het moment van de verzen- 

ding niet aanwezig zijn in de betrokken gemeente.

 

Voorbeelden: “BE-Alert – Gemeente Bornem”, “BE-Alert Gouverneur Luxemburg”  

        WAT 

Beschrijf wat er aan de hand is. Benoem het type van incident, hinder, dreiging of noodsituatie. Houd de beschrij-

ving feitelijk en beknopt. 

Voorbeelden: “sterke rookontwikkeling door industriebrand”, “gaslek”, “stroomonderbreking”, “vondst bom 

Wereldoorlog II”, “heidebrand”, “overstromingsgevaar”…

        WAAR

Beschrijf de locatie van de noodsituatie en/of het effectgebied zo precies mogelijk. Vermijd relatieve plaatsbe- 

schrijvingen zoals “ten noorden van” of “aan de overkant van”, want die kunnen zorgen voor verwarring. 

Voorbeelden: “op de E19 richting Nederland in Meer”, “bij het bedrijf X in Tubize”, “op de Houtseweg in Beerse”, 

“in het centrum van Leuven”, “in de ruime omgeving van het station van Namen”, “op het bedrijventerrein van 

Feluy” …

        WANNEER (indien nuttig)

Beschrijf het moment waarop de burger met de situatie of dreiging kan worden geconfronteerd. Wees zo precies 

mogelijk. 

Voorbeelden: “vandaag tussen 14u en 16u”, “hinder verwacht tot 18u vanavond”. 

 

        ACTIES OVERHEID (indien nuttig)

Beschrijf beknopt wat de overheden en hulpdiensten doen om de veiligheid van de burger te garanderen en de 

situatie onder controle te krijgen. Rekening houdend met het beperkt aantal karakters is het veelal onmogelijk om 

deze informatie toe te voegen. 
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Voorbeelden: “de hulpdiensten zijn op weg/ter plaatse”, “de politie stelt een perimeter van X meter in”, “de 

politie is bezig met de evacuatie”, “de burgemeester heeft de gemeentelijke fase afgekondigd”, “de technici van 

Eandis werken aan een oplossing”, “De hulpdiensten blijven metingen uitvoeren” ...

        ADVIES AAN DE BEVOLKING

Geef concrete adviezen en instructies. Zeg de burgers wat ze kunnen doen om zichzelf te beschermen en om het 

werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken. In sommige gevallen kan het ook nuttig zijn om expliciet te zeggen 

wat ze beter niet doen. Personaliseer het advies door “je” te gebruiken in plaats van “de bevolking” of “de burg-

ers”.

Voorbeelden

Brand en rookontwikkeling (zie ook publicatie ‘Blijf uit de rook’)
 - Blijf uit de rook!

 - Sluit ramen en deuren bij rookhinder.

 - Verlaat de omgeving onmiddellijk. 

 - Sluit hun ramen en deuren / schakel de ventilatie uit.

 - Ga weg van de rookpluim.

Terrorisme
 - Vermijd de omgeving.

 - Verlaat de getroffen zone.

 - Schuil op een veilige plaats.

 - Omwonden moeten binnen blijven.

 - Bel 101 bij een verdachte handeling of pakket.

 - Volg de instructies van de hulpdiensten.

Evacuatie
 - Inwoners [beschrijving zone] moeten hun woning verlaten en zich begeven naar [beschrijving]. Neem  

   enkel het meest noodzakelijke mee.

Nucleair
 - Er is momenteel geen enkele reden om te evacueren.

 - Er is momenteel geen enkele reden om jodiumtabletten in te nemen.

 - Alle inwoners van [beschrijving zone] moeten nu één dosis jodium innemen.

 - Neem enkel een jodiumtablet in na advies van de overheid, niet op eigen initiatief.

 - Laat je kinderen op school of in de opvang.

Schuilen 
 - Blijf binnen, sluit ramen en deuren / schakel ventilatie uit.

 - Volg de officiële berichtgeving.

 - Ga binnen in het dichtstbijzijnde gebouw.

Verkeershinder
 - Vermijd de omgeving. 

 - Maak plaats voor de hulpdiensten. 
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 - Houd de pechstrook vrij.

 - Schakel de ventilatie van je wagen uit.

 - Luister naar het verkeersbericht op de radio.

Evacuatie van een evenement
 - Blijf kalm en ga rustig naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.

 - Volg de instructies van het veiligheidspersoneel.

 - Begeef je naar [locatie].

 - Bel niet onnodig. Houd het telefoonnetwerk vrij voor dringende oproepen.

Stroomonderbreking
 - Ben je in nood, bel dan 112.

       MEER INFO

Laat burgers weten waar ze terechtkunnen voor verdere informatie en voor updates over de situatie. Wees rea-

listisch: als je geen tijd zal hebben om de gemeentewebsite aan te vullen met regelmatige updates, verwijs je de 

burgers misschien beter door naar een ander kanaal. Verspreid ook geen telefoonnummer voordat je zeker weet 

dat die lijn beantwoord wordt door iemand die gebrieft is over de situatie en die voorbereid is op een hele stroom 

oproepen.

Voorbeelden:

 - Meer info: website/Twitter/Facebook gemeente.

 - Voor meer info, bel …

 - Volg de officiële kanalen voor meer info.

 - Volg radio en tv.

 - Wij houden je op de hoogte als extra maatregelen noodzakelijk zijn.

TIPS: Aandachtspunten voor een goed SMS-bericht: 

- Lengte van het bericht

Een sms telt maximaal 160 karakters, spaties en leestekens inbegrepen. Ondanks het beperkt aantal karakters 

is het toch aan te raden zo weinig mogelijk afkortingen te gebruiken. Gebruik enkel de door iedereen gekende 

afkortingen. Er kunnen verschillende berichten achter elkaar worden verzonden (maximaal 5), de bestemmeling 

ontvangt dit als één bericht. Hierdoor is het mogelijk om een bericht te versturen van meer dan 160 karakters. Dit 

is niet mogelijk met een bericht op basis van locatie (Alert-SMS).

- Accenten

Sommige accenten tellen voor meer dan 1 karakter (o.a ‘ç’, ‘ê’ en ‘ë’). Door deze karakters te gebruiken maakt de 

‘karakter-teller’ serieuze sprongen naar benden, waardoor kan overwogen worden om een bewuste schrijffout te 

maken (bijv. ‘fenetres’ ipv ‘fênetres’).

- BE-Alert en alarmering op basis van lokalisatie (Alert SMS)

Een bericht op basis van lokalisatie (Alert SMS) moet steeds samen gaan met het versturen van een bericht naar 

de geregistreerde burgers in de betrokken zone (BE-Alert). Zodoende ontvangen ook burgers die zich hebben  

geregistreerd maar niet fysiek aanwezig zijn in de betrokken zijn een alarmering. 
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- Afzender

Om te garanderen dat de burgers de boodschap aanzien als een officieel overheidsbericht is het belangrijk om 

steeds de gemeente/stad te vermelden en te verwijzen naar een officieel kanaal waar burgers meer informatie  

kunnen vinden. 

- Opheffen van de maatregel

Als de beschermingsmaatregelen niet meer van kracht zijn is het belangrijk om dit ook naar dezelfde doelgroep en 

via hetzelfde communicatiekanaal te communiceren.

Voorbeeld berichten

BE-Alert Stad Oostende: Brand op 
industrieterrein Zandvoorde. Sluit  
ramen en deuren / schakel ventilatie 
uit bij rookhinder. Meer info: www.
oostende.be

BE-Alert Stad Oostende: Brand op 
industrieterrein Zandvoorde. Er is 
momenteel geen rookhinder meer. 
Ramen mogen terug open.  Meer info: 
www.oostende.be
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BE-Alert: gesproken bericht

Net zoals een SMS zou een gesproken bericht moeten bestaan uit een aantal vaste componenten.

        INLEIDING

Het moet onmiddellijk duidelijk zijn dat het om een alarmeringsbericht gaat van de overheid. Een korte en heldere 

inleiding is dan ook essentieel. 

 

Voorbeeld: “Aandacht, dit is een belangrijk bericht van de gemeente Puurs. Luister aandachtig en volg de  

instructies op” 

        INHOUD

De opbouw van een SMS-bericht kan worden overgenomen voor een gesproken bericht: 

- Wat

- Waar

- Wanneer

- Acties overheid

- Advies aan de bevolking

        MEER INFO

Zeg de burgers waar ze terechtkunnen voor verdere informatie en voor updates over de situatie (zie toelichting 

SMS-bericht). 

        HERHAAL

Mensen kunnen ‘overvallen’ worden door de inhoud van het bericht en hierdoor kan de boodschap mogelijks niet 

goed en niet correct worden begrepen. Het is daarom van belang om heel de boodschap te herhalen.  

TIPS: Aandachtspunten voor een gesproken bericht:

- Lengte van het bericht

Hou het bericht bondig en beperk u tot de essentiële elementen. 

- Tekst to speech vs. ingesproken bericht

Een ingesproken bericht (bijv. ingelezen door een burgemeester) geeft meer vertrouwen dan een computerstem. 

Het inspreken van een boodschap duurt echter langer dan de optie ‘tekst to speech’. Schrijf de volledige tekst uit 

alvorens deze in te spreken. Als u kiest voor ‘tekst to speech’, luister dan voor de verzending naar de boodschap 

om na te gaan of er geen fouten in de uitspaak zijn.
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- Opheffen van de maatregel

Als de beschermingsmaatregelen niet meer van kracht zijn is het belangrijk om dit ook naar dezelfde doelgroep en 

via hetzelfde communicatiekanaal te communiceren.

 

BE-Alert: testbericht

Elke eerste donderdag van de maand kan er een testbericht worden verzonden naar de bevolking. Het kan gaan om 

een gesproken bericht, een SMS-bericht of een e-mail. Het moet voor de burger duidelijk zijn dat het om een test 

gaat en dat er geen activatie is vereist, er kan hiervoor worden doorverwezen naar een website voor bijkomende 

informatie.

Tevens kan het bericht de burgers aanzetten om anderen warm te maken om zich ook in te schrijven op BE-Alert.

Voorbeeld testbericht


