
RISICOANALYSE: IMPACT & WAARSCHIJNLIJKHEID 
In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor 
de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijn-
lijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Voor risico’s die onderhevig zijn aan 
klimaatverandering (*), maakten de experts ook een inschatting van hun waarschijnlijkheid en impact 
voor de periode 2050 - 2055. Uit de analyse blijkt dat de waarschijnlijkheid en impact van deze scenario’s 
in de toekomst kan toenemen.  

Maatschappelijke impact Impact op milieu Financiële impact Menselijke impact

Gemiddelde impact 
Mogelijk

Zeer kleine impact 
Zeer onwaarschijnlijk  

Kleine impact 
Onwaarschijnlijk

Grote impact 
Waarschijnlijk

Catastrofale impact 
Zeer waarschijnlijk

VOOR
• Zie je een verdacht pakket of persoon? Meld het aan de politie. 

• Volg de evaluatie van de dreiging. 

TIJDENS
Ben je op de plaats van een aanslag?

• Loop weg van het incident. Blijf wel in de buurt zodat de hulpdiensten je kunnen opvangen. 

• Als je niet kan vluchten, verberg je en wacht op de hulpdiensten.

• Bel 112 als je kan of verwittig iemand in de buurt.

Ben je op een veilige plek, weg van het incident?

• Blijf waar je bent. Vermijd je te verplaatsen. Zo verstoor je het werk van de hulpdiensten niet.

• Ga niet ter plaatse kijken.

• Breng je familie op de hoogte dat je veilig bent, bij voorkeur via sms of sociale media. Vermijd te 

telefoneren, om het netwerk niet te belasten.

 
NA
• Praat erover met iemand die je vertrouwt.

TERRORISME EN  
EXTREMISME

Terrorisme en extremisme zijn fenomenen van alle tijden. Een terroristische of extremistische aan-
slag kan verschillende vormen aannemen:
• Een aanslag tegen een soft target (een publieke plaats, waar veel personen aanwezig zijn)
• Een aanslag, sabotage of hacking van een vitale infrastructuur (bv. elektriciteitsnetwerk, 

knooppunten van vervoer, elektronisch betalingsverkeer) 

Bij een terroristische of extremistische aanslag zijn verschillende motieven mogelijk, o.a. religie, 
milieu, politieke of maatschappelijke overtuiging.

VEILIGHEIDS- 
RISICO

WEET JIJ WAT TE DOEN BIJ EEN AANSLAG? 

Meer tips op www.risico-info.be

https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/terroristische-dreiging
http://www.risico-info.be

