
Wat te doen in geval van nood?

Blijf kalm en bel het noodnummer 112. Beant-
woord volgende vragen: 

1. Waar doet het noodgeval zich voor?  

Een exacte omschrijving van de plaats of het 
adres bespaart de hulpdiensten kostbare tijd. 

2. Wat is er gebeurd? 

Omschrijf kort het noodgeval. Zo kunnen de 
hulpdiensten de juiste maatregelen treffen.

3. Hoeveel mensen zijn gewond?

Het  juiste aantal slachtoffers is belangrijk voor 
de hulpdiensten.

4. Wat voor soort verwondingen wer-
den opgelopen?

Vermeld zeker levensbedreigende situaties.

5. Wacht op instructies!

Haak niet zelf in. De hulpdiensten hebben mo-
gelijk nog meer details nodig.

Gerelateerde websites:

www.112.eu

www.sos112.be

Other language versions
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Noodgeval

Europees
noodnummer

“Eén Europa - één nummer!”



“Eén Europa - één nummer!” 
De hoge mobiliteitsgraad van Europese bur-
gers toont aan hoe belangrijk het Europees 
noodnummer 112 is. Overal in de Europese 
Unie kan gratis 112 gebeld worden zonder ex-
tra zonenummer, zowel met een gsm als een 
vaste telefoon.

Het Europees noodnummer viert 
zijn 25e verjaardag

De Europese lidstaten beslisten al in 1991 om 
het nummer 112 te introduceren als Europees 
noodnummer. Deze beslissing werd een Eu-
ropees succesverhaal: met één noodnummer 
in plaats van 40 verschillende nationale nood-
nummers kunnen de hulpdiensten in geval van 
nood bereikt worden. 

Maar slechts 26% van de Europese bevolking 
kent het Europees noodnummer 112.

Dag van het Europese noodnum-
mer 11 

Om het noodnummer 112 bekender te maken 
bij het brede publiek, riep het Europees Parle-
ment 11 februari uit als jaarlijkse Dag van het 
Europese Noodnummer.

 

Het Europees noodnummer 112…
 
 werkt overal in de Europese Unie

 vereist geen extra zonenummer
 
 is gratis

 wordt prioritair behandeld

 verbindt u rechtstreeks met de dichtst- 
 bijzijnde hulpdiensten, reddingsdien- 
 sten, brandweer of politie

 is meertalig in verschillende landen 

 werkt in alle mobiele netwerken, ook  
 wanneer uw eigen netwerk niet be- 
 schikbaar is op een bepaalde locatie

Weetje:

Het Europees noodnummer 112 kan ook ge-
beld worden met een mobiele telefoon in ver-
schillende landen die niet tot de Europese Unie 
behoren. Kijk na of dit het geval is in het land 
van uw vakantiebestemming.

In welke landen is het noodnum-
mer 112 operationeel? 
 in alle 28 lidstaten van de Europese Unie

In volgende landen, bijvoorbeeld:

 Andorra  Noorwegen  
 Faröer Eilanden San Marino
 Ijsland   Zwitserland
 Liechtenstein  Turkije
	 Μonaco	 	 Vaticaan
  
 

Meer dan 500 miljoen Europese burgers kun-
nen met het Europees noodnummer de hulp-
diensten contacteren.

De Europese Unie heeft met 112 een gemeen-
schappelijk symbool voor noodhulp.
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