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WETTELIJKE VERPLICHTING

Operationeel platform

BE-ALERT: alarmering via verschillende kanalen

Alarmering als wezenlijke taak van D5

Van eerste alarmering tot continue informatie



Handelingsperspectieven



ALARMEREN: EERSTE ACTIE VAN DE CRISISCOMMUNICATIE

Op voorhand 
alarmeren

Alarmeren Informeren Communiceren



DOELSTELLINGEN VAN ALARMEREN

Zoveel mogelijk betrokken personen alarmeren

In een zo kort mogelijk tijdsbestek

Met een uniforme, duidelijke en coherente boodschap

Uitgaande van een officiële (overheids)bron

Door middel van verschillende aanvullende kanalen

Alarmeren       Informeren



WANNEER ALARMEREN?

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

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

Criteria

•Op voorhand een eenvoudig procedure opstellen die 
een snelle alarmering via verschillende kanalen 
mogelijk maakt (op het terrein)

Procedure 

•Verspreiden van complementaire informatie (via 
verschillende kanalen) 

Informatieboodschap



WIE ALARMEERT?

• Een rechtstreekse alarmering van de 
omwonende bevolking door de eerste 
interventiediensten op het terrein 
(luidsprekers, deur-aan deur)

Op het terrein

• Een directe ondersteunende  
alarmering die vanop afstand wordt 
uitgevoerd door de bevoegde lokale 
overheid of  de betrokken hulpdiensten 
(BE-Alert, via de (sociale) media)

Vanop afstand



HOE ALARMEREN?

• Volgens concentrische cirkels (eerst de personen die zich het 
dichtst bij het risico of gebeurtenis bevinden)

Geografisch

• Gerichte alarmering naar specifieke doelgroep(en) of algemene 
alarmering uit voorzorg

Context

• De meest adequate kanalen kiezen in functie van het tijdstip
(dag/nacht, week/weekend)

Tijdstip



ALARMERINGSBOODSCHAP?

Identificatie van de boodschap

Soort dreiging of noodsituatie

Identiteit van de verzender

Omschrijving van de getroffenen

Handelingsperspectief

Referentie voor meer informatie



ALARMERINGSKANALEN?

LUIDSPREKERS

(vast of mobiel)

TELEFOON 

(vast of mobiel)

COMPUTERS 

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

SIRENES 

(vast of mobiel)

MEDIA 

(tv, radio, geschreven 
pers of on-line)

ELEKTRONISCHE 
PANELEN

(panelen in steden, 
wegen, evenementen)



COMMUNICATIEMIX



PUBLICATIE “ALARMEREN OM LEVENS TE REDDEN



T : +32 2 506 48 58

be-alert@ibz.fgov.be

www.be-alert.be


