CBRN

TECHNOLOGISCH
RISICO

CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair.
Een CBRN-incident kan zowel een ongeluk (bv. een ongeval in een nucleaire centrale, op een
Seveso-site of tijdens een transport) zijn als een opzettelijke aanslag met gevaarlijke stoffen.

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 waarschijnlijkheid 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
Zeer kleine impact
Zeer onwaarschijnlijk

Impact op milieu

Kleine impact
Onwaarschijnlijk

Financiële impact

Gemiddelde impact
Mogelijk

Menselijke impact

Grote impact
Waarschijnlijk

Catastrofale impact
Zeer waarschijnlijk

WEET JIJ WAT TE DOEN BIJ ... ?
EEN NUCLEAIR ONGEVAL
•

Informeer je op voorhand:
• Kijk op nucleairrisico.be of je in een nucleaire noodplanningszone woont.
• Haal indien nodig jodiumtabletten in huis.

•

Schuilen is de beste bescherming
• Ga naar binnen en blijf binnen.
• Sluit ramen, deuren en schakel alle ventilatiesystemen uit.
• Volg de aanbevelingen van de overheid online, via radio, tv of BE-Alert.

EEN CHEMISCH ONGEVAL
•

Kijk op seveso.be om te weten of er een Sevesobedrijf in jouw buurt is.

•

Schuilen is de beste bescherming
• Ga naar binnen en blijf binnen.
• Sluit ramen, deuren en schakel alle ventilatiesystemen uit.
• Volg de aanbevelingen van de overheid online, via radio, tv of BE-Alert.

EEN CBRN-AANSLAG
•

Loop weg van het incident. Ga naar een veilige plaats en sluit ramen en deuren.

•

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

•

Kwam je in contact met een verdachte (vloei)stof? Neem een douche en gooi je kleren in een gesloten vuilniszak.

Meer tips op www.risico-info.be

