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� 2020: 37% (2)

Bedrijfsschade
(incl. supply chain onderbreking)

41%

2
� 2020: 3% (17)

Pandemie-uitbraak
(bv. gezondheids- en personeelskwesties,
beperkingen van het verkeer)1

40%

3
� 2020: 39% (1)

Cyber incidenten
(bv. cyber crime, IT falen, data lek, boetes)

40%
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TOP GLOBALE 
BEDRIJFSRISICO’S 
VOOR 2021



� 2020: 9% (11)

Politieke risico’s
en geweld
(bv. oorlog, terrorisme, rellen)

Top globale bedrijfsrisico's voor 2021

↘ Volledige Risk Barometer 2021 Ranking hier

10

11%

� 2020: 27% (3)

Aanpassingen in
voorschriften en
wetgeving
(bv. Aanpassingen bij overheid,
economische sancties, protectionisme,
Brexit, desintegratie van Eurozone)

4 5

� 2020: 21% (5)

Markontwikkelingen
(bv. volatiliteit, verhoogde 
concurrentie / nieuwkomers,
fusies en overnames, 
marktstagnatie, marktfluctuatie)2

19% 19%

� 2020: 11% (10)

Macro-
economische
ontwikkelingen
(bv. bezuinigingsprogramma's,
stijging van grondstoffenprijzen,
deflatie, inflatie)3

� 2020: 17% (7)

Klimaatveran
dering/
toenemende 
volatiliteit
van het weer8 9

13% 13%

� 2020: 20% (6)

Brand,
explosie 

� 2020: 21% (4)

Natuurrampen
(bv. storm, overstroming, 
aardbeving)6 7

17% 16%

Bron: Allianz Global Corporate & Specialty

Cijfers vertegenwoordigen het aantal 
geselecteerde risico’s als percentage van alle 
antwoorden op de enquête (2.769).

Percentages tellen niet op tot 100% aangezien 
er maximaal drie risico's kunnen worden 
geselecteerd..

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2021-Appendix.pdf
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/videos/allianz-risk-barometer-2021.html


1
Cyber incidenten (bv. cyber crime, IT falen, 
data lek, boetes) 50% 1 (52%) =

2 Bedrijfsschade (incl. supply chain onderbreking) 44% 2 (48%) =

2 Pandemie-uitbraak (bv. gezondheids- en 
personeelskwesties, beperkingen van het verkeer) 

44% NIEUW �

4

Macro-economische ontwikkelingen (bv. 
bezuinigingsprogramma's, stijging van grondstoffenprijzen, 
deflatie, inflatie)

25% 5 (16%) �

4
Markontwikkelingen (bv. volatiliteit, verhoogde 
concurrentie / nieuwkomers, fusies en overnames, 
marktstagnatie, marktfluctuatie)

25% 5 (16%) �

6 Brand, explosie 19% 5 (16%) �

6 Tekort aan geschoold personeelnts 19% 5 (16%) �

8 Klimaatverandering / toenemende volatiliteit van het weer 13% NIEUW �

8 Schade aan reputatie of merkwaarde 13% NIEUW �

8 Natuurrampen (bv. storm, overstroming, aardbeving) 13% 5 (16%) �

TOP 10 
RISICO’S IN 
BELGIË
Bron : Allianz Global Corporate & 
Specialty. 

Cijfers vertegenwoordigen een 
percentage van alle antwoorden 
voor België.

Respondenten: 16

Percentages tellen niet op tot 100% 
aangezien er maximaal drie risico's 
kunnen worden geselecteerd

Plaats Procent 2020 ranking Trend
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