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De aangegeven risicoklassen zijn als volgt: 

- klasse 1: gering risico Gering effect op de beheersbaarheid van de as-built kwaliteit, in het huidige stadium zijn geen problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en zijn de 

risico’s in voldoende mate beheerst, er is geen aanleiding tot aanvullende beheersmaatregelen. 

- klasse 2: mogelijk risico Mogelijk effect op de beheersbaarheid van de as-built kwaliteit, in het huidige stadium zijn geen directe problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en 

zijn de risico’s thans in voldoende mate beheerst, er zijn tijdig aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk. 

- klasse 3: risico Direct effect op de beheersbaarheid van de as-built kwaliteit, in het huidige stadium zijn problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en zijn de risico’s 

onvoldoende beheerst, verdere voortgang wordt opgeschort totdat de aanvullende beheersmaatregelen aantoonbaar zijn doorgevoerd en gereduceerd tot 

een lagere risicoklasse. 

Beoordeling 

Afdeling Risico ID Onderwerp Aard van de eisen Risico-inschatting Risicoklasse Omschrijving Risicoaspect Aandachtspunten Moment geborgd 

A 1 Uit het oogpunt van de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste mogelijk 2 De brandveiligheid en rookproductie van toegepaste Aangeven brand- en rookklassen. Of ontwerpfase 

veiligheid materialen. materialen zijn niet op tekening aangegeven. Met name aanpassen detaillering. 

van de rabat gevelbekleding. 

A 2 Uit het oogpunt van de inbraakwerendheid van bereikbare gering 1 De inbraakwerendheid van bereikbare gevelelementen Aangeven op gevel- en of buiten controle 

veiligheid gevelelementen. is alleen in het renvooi aangegeven en is (nog niet) kozijntekeningen. 

niet op tekening uitgewerkt. 

A 3 Uit het oopunt van De karakteristieke geluidwering van de uitwendige mogelijk 2 ontwerpfase 

gezondheid scheidingsconstructie is alleen in het renvooi 

aangegeven en is (nog niet) niet op tekening 

uitgewerkt; 
A 4 De bescherming tegen geluid van installaties is niet mogelijk 2 ontwerpfase 

op tekening uitgewerkt; 
A 5 De geluidwering tussen niet-gemeenschappelijke mogelijk 2 ontwerpfase 

verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie is niet 

op tekening uitgewerkt; 

Afd. 2.2 2.2.1 Sterkte bij brand Een te bouwen bouwwerk kan bij brand gedurende gering 1 Op tekening ontbreken de compartimenteringen. Op tekening aangeven. ontwerpfase 

redelijke tijd worden verlaten en doorzocht, zonder 

dat er gevaar voor instorting is. 

Artikel 2.10 2.10.1 Tijdsduur bezwijken Een vloer, trap of hellingbaan waarover of gering 1 Op tekening aangeven. ontwerpfase 

waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet 

binnen 30 minuten bij brand in een 

subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet 

ligt. Dit geldt niet voor de vloer van een 

buitenruimte van een woonfunctie. 

2.10.2 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een mogelijk 2 Hoogte vuurbelasting < 500 MJ/m2 Aantonenen met berekening ontwerpfase 

brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet 

ligt, niet binnen de in tabel 2.10.1 aangegeven 

tijdsduur, van 60 minuten, door het bezwijken van 

een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat 

brandcompartiment. 

Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie 

is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een 

aan dat brandcompartiment grenzend 

subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte. 

Afd. 2.10 + 2.10.1 Beperking en verdere Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat op een n.v.t.  

beperking van uitbreiding snelle uitbreiding van brand voldoende wordt 

van brand beperkt en dat veilig kan worden gevlucht. 

artikel 2.82 2.82.1 Ligging Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. n.v.t.  Er is, in het bouwplan, geen sprake van een extra Aangeven op tekening. ontwerpfase 

beschermde vluchtroute. Aan lid 1, 3 en 4 wordt 

voldaan. 
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