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Calamiteiten – BE-ALERT
Bij noodsituaties is het belangrijk om de juiste informatie te ontvangen zodat gepaste maatregelen
kunnen genomen of voorbereid worden. Naast de bestaande kanalen heeft de overheid ook het
BE-ALERT-platform uitgerold. Met dit informatiekanaal kunnen de verschillende overheden
informatieberichten versturen. Deze kunnen informatief of dwingend zijn. De haven-gemeenten
Antwerpen, Beveren, Stabroek en Zwijndrecht alsook de provincies Antwerpen en –OostVlaanderen werken al met het BE-ALERT-platform.
BE-ALERT werkt op 2 manieren:
1. Alle gsm-nummers die in een bepaald gebied aanwezig zijn krijgen een sms-bericht. Voor
deze dienst moet men zich niet inschrijven.
2. Men ontvangt een bericht (mail, sms, gesproken boodschap) voor een zone van een
vooraf bepaald adres. Hierbij kan men naast de hoofdverblijfplaats nog 4 andere
adressen opgeven (werk, school kinderen, adres familie,...) waar men vaak verblijft.
D.w.z. dat men een bericht ontvangt als er op dat adres iets aan de hand is, ook al is men
daar op dat moment niet aanwezig. Voor deze service moet men zich wel inschrijven op
de website van BE-ALERT.
In het BE-ALERT-bericht zal de nodige informatie staan en wordt er voor meer informatie
verwezen naar o.a. de gemeentelijke websites. Naast BE-ALERT blijven ook de andere
informatiekanalen van de overheid bestaan. Bij een noodsituatie is het daarom nodig om ook deze
te volgen: sociale media van de gemeenten, radio en (regionale) televisie, website van de
gemeenten,…
In kader van het intern noodplan moet men de scenario’s van externe invloeden toepassen.
Hiervoor is snelle en adequate informatiegaring nodig. Een inschrijving van het bedrijf op BEALERT is dan ook sterk aanbevolen. Hierbij is het belangrijk dat een e-mailadres en
telefoonnummer opgegeven wordt dat permanent bemand is wanneer er gewerkt wordt.
Inschrijven kan op WWW.BE-ALERT.BE. Ook voor meer informatie omtrent BE-ALERT kan u op
deze website terecht.
Het BE-ALERT-platform is een gesloten platform dat enkel door de overheid kan gebruikt worden.
Er worden geen reclame- of andere boodschappen mee verstuurd en uw gegevens worden niet
doorgegeven aan derden.
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Zoals elk noodplan wordt BE-ALERT ook periodiek getest. Er zal dan een bericht verstuurd
worden waarin duidelijk zal vermeld staan dat het om een test gaat. U dient bij een testbericht
niets te doen.
______________
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