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A. Inschrijvingen gemeenten en burgers
Vandaag stapten reeds meer dan 332 gemeenten in op BE-Alert.
Bijna 260 000 personen schreven zich al in op BE-Alert. Wilt u weten hoe uw gemeente ervoor staat?
Ga dan naar de groep van uw gemeente in BE-Alert.
Al heel wat gemeenten ondersteunen de BE-Alert-publiekscampagne op lokaal niveau. Daarvoor
kunnen zij terugvallen op het communicatie-materiaal aangereikt door het Crisiscentrum op
https://risico-info.be/downloads. Sinds kort stellen we ook een pakket ter beschikking om een
infostand op te zetten met enkele VR-brillen, roll-ups, …Dit pakket kan kosteloos worden uitgeleend
via (lien.vermeire@ibz.fgov.be)

B. Opleiding en oefenen, oefenen, oefenen!
Momenteel heeft elke entiteit die voor oktober is toegetreden tot BE-Alert de mogelijkheid gekregen
om kosteloos deel te nemen aan een basisopleiding BE-Alert. Daarmee is het mogelijk BE-Alert verder
te leren kennen en in te zetten.
We zijn er ons echter van bewust dat herhaling en vervolgopleiding ook in de toekomst zullen nodig
blijven. We doen dan ook graag het aanbod om minstens 1 keer per jaar een kosteloze opleiding aan
te bieden. Dit aanbod zal in de loop van de komende maanden zowel inhoudelijk als organisatorisch
verder vorm worden gegeven in samenwerking met de diensten van de Gouverneurs.
Bovendien is oefenen de enige manier om een snelle en duidelijke alarmering en opvolging ervan in
de vingers te krijgen. Daarom bieden we het volgende oefenkader:

•

Maandelijkse tests BE-Alert
-

Elke eerste donderdag van de maand mogelijk door de gemeenten (behalve op
feestdagen).

-

Tussen 8u en 20u.

-

Voorafgaandelijke communicatie aan inwoners.

-

Voorafgaande kennisgeving aan gouverneur en Crisiscentrum.
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-

•

•

•

Kosten ten laste van de gemeenten (u ontvangt hiervoor een startpakket, zie ook het
punt “Facturatie”).

Permanente test BE-Alert
-

Test zonder effectieve verzending (simulatie).

-

Integratie in een noodplanningsoefening (mits voorafgaande kennisgeving aan
betrokken bevolking).

Test BE-Alert op basis van lokalisatie (Alert-SMS)
-

Enkel door Crisiscentrum.

-

In samenwerking met gemeenten en/of provincie.

Test sirenenetwerk
-

Door Crisiscentrum.

-

Eerste donderdag van trimester in 2018.

-

Geen tests meer vanaf 2019.

C. Facturatie 2018

Om elke entiteit de mogelijkheid te geven het platform te leren gebruiken en kleinschalige tests uit te
voeren zal in 2018 elke aangesloten gemeente een prepaid pakket van 1000 communicatie-eenheden
ter beschikking krijgen. Dit zit mee in de eenmalige aansluitingskost van 100 euro en zal dus geen
meerkost voor gemeenten zijn. Concreet zal dit te zien zijn op de afrekening van uw maandelijkse
communicatiekosten.
Om de facturatie van abonnementsgelden administratief gelijk te schakelen op 1 januari 2019 zal de
kostprijs van uw abonnement 2018 pro rata worden berekend tot eind 2018. Dit wil zeggen:



Bv. Een entiteit die op 1 maart 2017 instapte zal in 2018 9/12 van de abonnementskost tot
eind 2018 betalen.
Bv. Een entiteit die op 1 juli 2017 instapte zal in 2018 6/12 van de abonnementskost tot eind
2018 betalen.
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D. Cartografie

Voor de nucleaire oefening in Doel werd vanuit het Crisiscentrum de kaartlaag met nucleaire blokken
in BE-Alert ingeladen (zie hieronder).

We bekijken welke kaartlagen nog relevant kunnen zijn en in BE-Alert worden ingeladen.
Wanneer u zelf over relevante kaartlagen beschikt (bv. via Google Maps of ICMS) kan u deze via de
helpdesk laten opladen in uw BE-Alert omgeving.
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E. Contactgegevens
Voor technische of administratieve vragen:
 Helpdesk BE-Alert (24/24) 02 610 61 07 of bealert@nextel.be
Voor andere vragen of opmerkingen:
 be-alert@ibz.fgov.be
Voor de activatie van Alert-SMS:
 Permanentie Crisiscentrum: 02 506 47 11
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