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Samenvatting beoordeling (specifieke) risico's 
(Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 3.80, derde lid onder h) 

Risicobeoordeling behorende bij de bouwmelding: 

Projectnaam  ___________________________________________ 

Projectreferentie  ___________________________________________ 

Projectbeschrijving  ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Nr. Afdeling 
Bbl 

Beschrijving Bron Toelichting Borgingsplan 
pagina nr.:  Ontwerp Uitvoering Lokaal 
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Toelichting bij het format risicobeoordeling 

Op grond van artikel 2.19 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moet bij een 
bouwmelding bij bouwen onder de Wkb een risicobeoordeling en een borgingsplan 
worden aangeleverd. Op grond van artikel 3.80, derde lid onder h. moet in dat 
borgingsplan aangegeven op welke bouwwerkzaamheden de beoordeling tenminste 
gericht is, rekening houdend met bijzonder lokale omstandigheden en risico's.

In dit format worden deze bijzondere risico’s, voortkomend uit het bouwplan, de 
uitvoering van dat bouwplan of de omgeving, op het uiteindelijk niet voldoen aan de 
regels van de hoofdstukken 4 of 5 van het Bbl van het te bouwen bouwwerk vermeld. 
Het gaat daarbij dus niet om algemene controle- en toetspunten die op basis van de 
reguliere werkwijze en / of het instrument voor kwaliteitsborging volgen. 

Doel van het format is uniformiteit: gebruik van het format is niet verplicht mits 
dezelfde informatie maar op een heldere wijze wordt verstrekt bij de bouwmelding. 
Voeg zo nog een extra pagina toe indien sprake is van meer dan 8 specifieke risico's

Projectnaam, - referentie en -beschrijving 

Vul zover als mogelijk de naam en de referentie van het project in, zoals al bekend bij 
de gemeente (bijvoorbeeld vanuit een aanvraag of melding omgevingsplanactiviteit). 
Geef tevens een korte omschrijving van het project waaruit blijkt wat de 
bouwwerkzaamheden inhouden (bijvoorbeeld ‘De bouw van 3 grondgebonden 
woningen). 

Toelichting tabel 

In de tabel moet voor de bijzondere risico’s de volgende informatie worden 
aangegeven: 

Afdeling Bbl: 

Beschrijving: 

Bron: 

Toelichting: 

Borgingsplan: 

Geef aan op welke afdeling [van het Bouwbesluit] het risico betrekking 
heeft. Geef in de toelichting eventueel ook het betreffende artikel aan.  

Geef een beschrijving van het geconstateerde risico. Uit de beschrijving 
moet blijken wat de aard van het risico is en waaruit de eventuele 
gevolgen kunnen bestaan. 

Geef aan wat de oorsprong van het risico is: het ontwerp, de uitvoering 
of de omgeving/ locatie van het bouwwerk. Voorbeelden van risico’s 
vanuit het ontwerp kunnen bijvoorbeeld de toepassing van een bepaald 
materiaal zijn. Uitvoeringsrisico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
een complex ontwerp van een bepaald onderdeel van een bouwwerk of 
een noodzakelijk uitvoeringsvolgorde. Bij omgeving kan gedacht 
worden aan de grondslag, specifieke zaken vanuit het omgevingsplan 
of windbelasting als gevolg van gebouwen in de directe omgeving. 
Onder de laatste categorie moeten ook de door het bevoegd gezag 
aangegeven specifieke lokale omstandigheden worden opgenomen. 

Geef een nadere toelichting waarbij tevens wordt ingegaan op de 
beheersmaatregel ter voorkoming van optreden van het 
geconstateerde risico. 

Verwijs hier naar de locatie / de pagina in het borgingsplan waar meer 
informatie te vinden is over het specifieke risico. 
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