
Meer dan 1 miljoen downloads voor app Coronalert! 

Sinds de lancering van Coronalert werd de app al meer dan 1 miljoen keer gedownload. Dat 
betekent ongeveer 15 % van de Belgische bevolking de app gebruikt (60% Android – 40% iOS). Deze 
app is één van de instrumenten die worden ingezet in de strijd tegen Covid-19. Nodig daarom 
vrienden en familie uit om Coronalert ook te downloaden.  

“We zijn tevreden dat zoveel mensen Coronalert al gedownload hebben. Uiteraard mag dat altijd 
meer zijn”, reageert Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing 
(IFC). “Ik wil iedereen nadrukkelijk bedanken die de app al heeft gedownload en ook gebruikt. Ik doe 
een oproep naar de rest van de Belgische bevolking om de app te downloaden. Pas als voldoende 
mensen de app downloaden en gebruiken, zal de werking van de app een meerwaarde betekenen in 
de strijd tegen Covid-19.” 

Bedankt 

De voorzitter van het IFC wil ook alle organisaties bedanken die bijdragen aan het succes van de 
campagne. “We hebben de voorbije weken op de steun mogen rekenen van verschillende bedrijven, 
steden en gemeenten en individuen om de app te promoten. We zijn daar zeer dankbaar voor want 
het is essentieel om de app ingang te laten vinden bij de Belgische bevolking.”  

Technische vereisten 

Ongeveer 7 miljoen van de bevolking heeft een smartphone. Maar niet iedereen heeft een 
smartphone of kan de app downloaden. “Om veiligheidsreden kunnen sommige smartphones geen 
updates meer doen en daardoor de app niet meer downloaden. Het gaat vooral om smartphones die 
ouder dan 5 jaar zijn”, zegt Karine Moykens. “We vragen uiteraard niet dat mensen een andere 
smartphone kopen om de app te downloaden. Deze app is een bijkomend instrument in de strijd 
tegen het coronavirus, maar vervangt de andere instrumenten niet.” Als mensen die de app wel 
kunnen downloaden, dat ook doen, dan biedt dit een bescherming aan de mensen die het niet 
kunnen downloaden. De manuele contactopsporing via de contactcenters blijft ook verder werken, 
dus ook via die weg kunnen zij mensen bereiken.   

 

Over Coronalert 

Coronalert is een initiatief van de Belgische overheden. Meer informatie op www.coronalert.be  

Perscontact:  

Voor algemene vragen en interviews met Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité 
voor Testing & Tracing, kan u terecht bij Carmen De Rudder via press@coronalert.be – 0492 34 60 66 

Voor vragen over de technologie en de ontwikkeling van de app kan u terecht bij  

• Bart Preneel (NL) – 0494 567 641 - bart.preneel@esat.kuleuven.be  
• Axel Legay (FR) – 047047 88 06 - axel.legay@uclouvain.be  
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