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DEELNEMERS

• 142 gemeenten schreven zich in 

119 hebben getest

• Verschil is net zoals vorige jaren

opnieuw groot tussen Vlaanderen

en Wallonië. 

• Dit jaar goede representatie in Brussel 

(in 2020 geen deelname van Brusselse

gemeenten) 



DEELNEMERS

• Voornaamste redenen om deel te nemen:

o Sensibiliseren van burgers om zich in te schrijven

o Oefenen om campagnes aan te maken en te verzenden in BE-Alert

o Samenwerking tussen noodplanningscoördinator en D5 

o Evolutie inschrijvingen in de gemeenten opvolgen



ALGEMENE FEEDBACK

• + 26.000 inschrijvingen

• 86.000 websitebezoekers op 1 dag

• De test verliep vlot, geen grote technische problemen
bij verzending naar inschrijvingen

• Zeer veel nationale persaandacht: 

o Radio

o TV

o Online pers 

o Geschreven pers 

• Trage terugkoppeling Telenet

• Locatiegebaseerde verzending door Orange: 

o Te trage opstart

o Geen correcte terugkoppeling resultaten

• Locatiegebaseerde verzending

o SMS met link wordt als onbetrouwbaar
beschouwd

o Burger beschouwt locatiegebaseerde SMS als
phishing 

o Veel vragen rond privacy en GDPR



LOCATION-BASED ALARMERING

• Eerste grootschalige location-based alarmering:

• Verschillende Franstalige campagnes in voormiddag: Faimes, Eupen (FR+DE), Clavier, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-
Etienne, Etterbeek (FR+NL)

• Provincie Antwerpen, stad Brugge & Aalst in namiddag

• Verloop: 

• Vooral bij Orange problemen: te trage opstart en verzending

• Primeur: op 20 minuten tijd werden meer dan 747.000 SMS’en verstuurd

• Burgers beschouwden SMS als phishing en onbetrouwbaar

9 locaties



VERLOOP TEST

Test verliep vlot bij verzending naar inschrijvingen. Gemeenten gaven hier een score van 4,5/5.  

Enkele opmerkingen vanuit deelnemende entiteiten: 

• Sommige gemeenten kregen foutmelding bij de registratie van hun campagne

o Verklaring: overbelasting platform in de voormiddag door het groot aantal gemeenten dat op hetzelfde moment 
hun campagne aanmaakten en uitstuurden. Dit werd technisch onderzocht en kan vermeden worden in de 
toekomst. 



MOEILIJKHEDEN

• Weinig gemeenten hebben grote moeilijkheden ondervonden



SNELHEID & GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

• Berichten werden voldoende snel verzonden (bij verzending naar inschrijvingen) 

• De interface is voldoende duidelijk om eenvoudig je weg te vinden in het platform

• De rapportering bleek voldoende duidelijk

Suggesties vanuit gemeenten: 

• Quickstartplan voor eerste gebruik: eenvoudig stappenplan voor verzending van campagne

• Eenvoudigere functies voor verzending van campagne in beide landstalen. Wanneer je 2 aparte campagnes opmaakt is het niet
zo dat de zone op de kaart automatisch opgeslagen wordt. Een tweede campagne heeft dus niet per se exact dezelfde zone. 

→ dit kan vermeden worden door de functionaliteit “opvolgingscampagne”

• Duidelijker vermelden als je aan de limiet van 1 SMS-bericht zit 

• Het is niet helemaal duidelijk wanneer je bericht effectief verzonden wordt. Duidelijke knop “Nu verzenden” ontbreekt. 



FEEDBACK BURGERS

• Steden/gemeenten/provincies ontvingen weinig vragen van burgers 

• De reacties op de test waren eerder neutraal

• Meest gestelde vragen: 

o Waarom iemand geen bericht had ontvangen

o Vragen rond GDPR, phishing (voornamelijk bij location-based alarmering)

o Op sommige GSM-toestellen wordt de gesproken oproep aangegeven als “mogelijk fraude”



ONDERSTEUNING VANUIT NCCN

• Technische, administratieve en communicatieve ondersteuning werd geapprecieerd door gemeenten. 

• Positieve reacties over communicatiepakket

• Positieve reacties over updates op de dag zelf

• Duidelijke briefing met contactgegevens

Gemeenten scoren NCCN gemiddeld 4,5/5 op vlak van ondersteuning. 



CONCLUSIE

• Groot aantal steden en gemeenten nam deel, maar nog steeds klein aandeel tegenover aangesloten gemeenten: 119 testende
gemeenten t.o.v. Meer dan 400 aangesloten gemeenten. 

• Opnieuw groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië

• Locatiegebaseerde test liep goed, enkel bij Orange liep verzending met vertraging

• BE-Alert-systeem is krachtig genoeg voor zeer grote campagnes. Testen op deze schaal zullen in de toekomst blijven
plaatsvinden om te kunnen blijven verbeteren. 

• Veel nationale en lokale persaandacht: mede dankzij proactieve communicatie van steden en gemeenten

NCCN evalueert de test verder met haar partners. 

Bedankt voor jullie deelname! 



be-alert@nccn.fgov.be


