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BE-ALERT
BE-Alert is een alarmeringstool waarmee de overheid haar bevolking kan waarschuwen in noodsituaties.
Sinds 2017 is BE-Alert beschikbaar voor alle (lokale) overheden en staat ten dienste van alle burgers.

Meteen verwittigd in een noodsituatie
Overstromingen, brand, stormweer of zelfs een nucleair incident? In al deze en nog veel meer noodsituaties
wordt de bevolking meteen verwittigd. Of ze nu moeten schuilen of evacueren, de burger krijgt de nodige
aanbevelingen om zich in veiligheid te brengen. Elke burgemeester, Gouverneur of de Minister van
Binnenlandse Zaken (via het NCCN) heeft de mogelijkheid om een bericht uit te sturen via BE-Alert.
De bevoegde overheid kan een bericht versturen via SMS, e-mail of gesproken bericht. Daarnaast kunnen
de sociale media accounts gelinkt worden aan BE-Alert waardoor hetzelfde bericht meteen gedeeld wordt
via deze online kanalen.

Meteen verwittigd…waar je ook bent
Dankzij de technologie achter BE-Alert kunnen we de burgers waarschuwen op twee manieren:
•

In de eerste plaats kan de burger zich inschrijven via www.be-alert.be/nl waar hij zijn gegevens
kan achterlaten. Het is bovendien mogelijk om meerdere telefoonnummers, e-mailadressen en
adressen in te geven. Door het adres van een andere verblijfplaats, een kwetsbaar familielid of
bijvoorbeeld het werkadres in te geven, wordt de burger gealarmeerd ook al is hij of zij niet ter
plaatse. Het is belangrijk dat burgers zich inschrijven op BE-Alert. Wanneer er bijvoorbeeld sprake
is van een black-out of watervervuiling, komt de burger niet voor verrassingen te staan wanneer
hij/zij thuiskomt. Hij werd immers reeds gealarmeerd omdat hij zijn adres had opgegeven.

•

Daarnaast kan de burger ook een bericht ontvangen op basis van zijn of haar fysieke
aanwezigheid in de omgeving van de noodsituatie. Dit betekent concreet dat burgers een
bericht zullen ontvangen omdat ze zich binnen een bepaalde zone bevinden, ongeacht of ze
ingeschreven zijn of niet. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer er dringende acties
van de bevolking nodig zijn zoals bijvoorbeeld schuilen of evacueren.
Heb je nog vragen? Je kan ons contacteren op be-alert@ibz.fgov.be

