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Taaltip: riskant / risicovol 
 

  

Risicovol en riskant betekenen allebei ‘risico met zich meebrengend’, maar de woorden hebben 

ook weleens een verschillende betekenis. Zo is ‘een riskante belegging’ een gevaarlijke en 

misschien zelfs wat dwaze onderneming, terwijl ‘een risicovolle belegging’ meer overkomt als een 

bewuste keuze – men weet dat er risico’s aan verbonden zijn, maar neemt dat op de koop toe. 
Riskant kan dus een wat negatieve lading hebben. 

 

Er wordt weleens geklaagd over risicovol. Veel mensen vinden het een lelijk en overbodig woord. 

Toch blijkt het in een behoefte te voorzien. In de volgende combinaties bijvoorbeeld ligt riskant 

een stuk minder voor de hand dan risicovol: 

 een risicovolle handeling: medische handeling waar risico’s aan verbonden zijn 

 een risicovol bedrijf: bedrijf dat met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt, 
zoals een chemische fabriek of een tankstation 

 een risicovol evenement: evenement met relatief grote kans op bijvoorbeeld verstoring 

van de openbare orde 

Risicovol is naar taalkundige maatstaven een relatief nieuw woord. Het is net zo opgebouwd als 

bijvoorbeeld gewetensvol, vreugdevol en respectvol: x-vol betekent ‘vol van x / vervuld van x’. 
  

 

 

Meer taaladvies 

  

 

 

 

Last van ... 
 

  >> ... percentages. (VRT Taal) 

  >> ... het lijdend voorwerp. (Taalprof Klas) 

  >> ... taalkundige beroepsdeformatie. (Marten van der Meulen) 
  

 

 

  
 

  

  
 

 

50 jaar Poetry 

International  

 

  

Van 13 tot en met 16 juni is De Doelen in 

Rotterdam de wereldhoofdstad van de 

poëzie. Onder het motto ‘What happened 

to the future?’ verbindt het vijftigste 

Poetry International Festival het rijke 
festivalverleden met de wereldpoëzie en 

werelddichters van vandaag en morgen. 

 

Tot 1 mei kunt u profiteren van een 

vroegevogelkorting van 25%. 
 

 

 

 

Vroegevogelkorting 
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En verder 
 

  >> Wordt de Notre-Dame hersteld of herbouwd? (De Taalstaat) 

  

>> ‘Joe bint te korte bie’: automobilisten, er zijn nu kentekenstickers in het dialect van Goeree-

Overflakkee. (RTV Rijnmond) 

  >> Het Japlish wordt hét probleem van de Olympische Spelen van 2020. (DW) 

 

>> Woordenverzamelaar Henk van de Giessen (103) blijft woorden verzamelen voor het 

Barnevelds Woordenboek. (Barneveldse Krant) 

  

>> Paniek in Hawaï: een Amerikaans bedrijf heeft zijn naam ‘Aloha Poke’ als beschermde 

merknaam laten registreren. (VOA Learning English) 
  

  

  
 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 
 

 
 

 

Wat zijn de bekendste slogans? In ons aprilnummer 

gaat reclamemaker Jaap Toorenaar uitgebreid in op 

de populariteit van reclamezinnetjes. 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag 

leuk en leerzaam!  
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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