
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
• Informeer je over zones die gevoelig zijn voor overstroming.

• Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes, ...

• Voorzie ophogingsmateriaal voor de benedenverdieping en de kelder, bv. bakstenen of zandzakjes.

• Bescherm waardevolle voorwerpen tegen het water. 

TIJDENS
• Plaats meubels op veilige hoogte.

• Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af. 

• Maak met bakstenen of zandzakjes dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, e.a.

• Bel 1722 voor niet-dringende hulp van de brandweer of 112 als er iemand in levensgevaar is.

• Ga niet door troebel water, waarbij je de ondergrond niet meer kan zien.

NA
• Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.

• Verlucht de ruimtes, maar verwarm ze ook voldoende om het vocht te doen wegtrekken.

• Neem contact op met je verzekeraar. Maak foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig 

zijn voor je dossier.

OVERSTROMINGEN
Overstromingen zijn een groot risico voor ons land. We onderscheiden drie soorten overstromin-
gen:
• Fluviale overstromingen: waterlopen (rivieren, beken, kanalen, ...) treden buiten hun oevers, 

waardoor grote oppervlakten onder water komen te staan. 
• Pluviale overstromingen: als gevolg van hevige regen kan het water niet meer weglopen. Plu-

viale overstromingen zetten straten blank en kunnen zelfs modderstromen veroorzaken. 
• Overstromingen vanuit de zee. Dit type overstroming heeft nog een extra impact op het  

milieu, wanneer landbouwgrond en grondwater verzilt geraken. 

Onder invloed van de klimaatverandering wordt verwacht dat dit risico in de toekomst zal toene-
men. 

NATUURLIJK
RISICO

WEET JIJ WAT TE DOEN BIJ EEN OVERSTROMING ? 

Meer tips op www.risico-info.be

http://www.risico-info.be

