
Vijfjaarlijkse herbeoordeling van de risicobeoordeling voor IG* 
 
In het Besluit ggo 2013 is in artikel 2.32 en 2.53 geregeld dat de geldigheid van de uitkomst van 
de risicobeoordeling elke vijf jaar door de gebruiker moet worden bezien. Deze vijfjaarlijkse 
herbeoordeling geldt zowel voor de vergunningen afgegeven onder het Besluit 2003 (oude 
vergunningen) als voor de kennisgevingen en vergunningen onder het huidige Besluit 2013. Het 
resultaat van deze herbeoordeling dient de gebruiker in zijn administratie vast te leggen. 
 
Voor welke werkzaamheden geldt de herbeoordeling? 
De herbeoordeling geldt voor alle werkzaamheden waarvoor op grond van artikel 2.5 van het Besluit 
een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. Dit betreft alle werkzaamheden op alle 
inperkingsniveaus, zowel kennisgevingen als vergunningen. De enige werkzaamheden die zijn 
uitgezonderd van de verplichte risicobeoordeling conform artikel 2.5 zijn werkzaamheden waarvan 
alleen gebruik wordt gemaakt van combinaties van de lijsten van bijlage 2. Aangezien deze 
werkzaamheden al uitgesloten zijn van de verplichting tot een risicobeoordeling is er ook geen 
verplichting tot een herbeoordeling. Wel is het zo dat een aanvrager regelmatig zou moeten bezien of 
de activiteiten nog steeds vallen onder de lijsten zoals die op dat moment gelden en met name of ook 
volgens de nieuwste inzichten nog wordt voldaan aan de criteria van A3. Mocht daarover twijfel 
bestaan dan dient toch een risicobeoordeling gedaan te worden. 
 
Wanneer gaat de vijf jaar in?  
Uiterlijk vijf jaar na de datum waarop de laatste volledige risicobeoordeling is uitgevoerd, moet zijn 
bezien of de uitkomst van die risicobeoordeling nog steeds passend is. Bij een vergunningwijziging 
wordt doorgaans alleen een risicobeoordeling gedaan voor het gewijzigde deel van de 
werkzaamheden. Als de laatste volledige risicobeoordeling heeft plaatsgevonden op het moment 
van een (nieuwe) kennisgeving of een vergunningaanvraag dan start op dat moment de periode 
van vijf jaar. Als bijvoorbeeld een vergunning is verleend op 1 april 2013 en er sindsdien 
wijzigingen zijn doorgevoerd zonder dat er een volledige risicobeoordeling heeft plaatsgevonden, 
dan dient de risicobeoordeling van het gehele ingeperkt gebruik van die vergunning te worden 
herbeoordeeld vóór 1 april 2018. 
 
Welke bijlage moet worden gehanteerd? 
De bedoeling van de herbeoordeling is om te bekijken of de werkzaamheden ook volgens de 
nieuwste inzichten nog steeds veilig worden uitgevoerd. Bijlage 5 wordt regelmatig aangepast aan 
die nieuwste inzichten. Voor de herbeoordeling moet daarom de op dat moment geldende versie 
van bijlage 5 worden gehanteerd.  
 
Wat als de herbeoordeling niet leidt tot een ander inperkingsniveau of een andere categorie van 
fysische inperking? 
In dat geval hoeft de gebruiker niets anders te doen dan het resultaat van de herbeoordeling in zijn 
administratie op te nemen. Een oude vergunning hoeft in dat geval niet te worden omgezet en 
vanaf dat moment start een nieuwe vijf jaar periode. 
 
Wat als werkzaamheden niet zijn opgenomen in bijlage 5? 
Voor sommige werkzaamheden is de uitkomst van de laatste risicobeoordeling niet bepaald in 
bijlage 5 maar in een 2.8 besluit. Daarbij zijn verschillende situaties denkbaar: 

1) De werkzaamheden zijn aangevraagd onder het nieuwe Besluit en waren op het moment 
van de aanvraag niet opgenomen in bijlage 5. Bij de herbeoordeling dient de gebruiker te 
bezien of de activiteiten inmiddels wel in bijlage 5 zijn opgenomen. Indien dat het geval is, 
dient hij bij de herbeoordeling gebruik te maken van de nieuwe bijlage 5. Indien dat niet 
het geval is, dient hij te bezien of de risicobeoordeling die is uitgevoerd bij een 2.8 besluit 
nog juist is, of er geen nieuwe inzichten zijn sinds de laatste RB en of het toegekende 
inperkingsniveau en de categorie van fysische inperking nog passend zijn.  

2) De werkzaamheden zijn wel opgenomen in bijlage 5 maar de activiteiten zijn 
omlaaggeschaald in een 2.8 besluit. Bij de herbeoordeling dient de gebruiker te bezien of 
de activiteiten inmiddels op het lagere niveau in bijlage 5 zijn opgenomen. Indien dat het 
geval is, dient hij bij de herbeoordeling gebruik te maken van de nieuwe bijlage 5. Indien 
dat niet het geval is, dient hij te bezien of de risicobeoordeling die is uitgevoerd bij het 2.8 
besluit nog juist is, of er geen nieuwe inzichten zijn sinds de laatste RB en of het 
toegekende inperkingsniveau en de categorie van fysische inperking nog passend zijn. 

3) Onder het oude Besluit bestond er nog geen 2.8 procedure maar zijn er werkzaamheden 
vergund met een (wijzigings)vergunning, die niet zijn opgenomen in bijlage 5 of zijn er 
werkzaamheden vergund op een lager niveau dan bepaald in bijlage 5 analoog aan het 



onder 1) en 2) beschreven 2.8 besluit. In deze situaties wordt de herbeoordeling op 
dezelfde manier uitgevoerd als hierboven is beschreven onder 1) of 2) voor 2.8 besluiten.  

 
Wanneer moet een kennisgeving of vergunning gewijzigd worden 
Een kennisgeving of vergunning moet gewijzigd worden indien de herbeoordeling leidt tot een 
ander inperkingsniveau of een andere categorie van fysische inperking. Hierbij worden II-k en II-v 
gezien als één en hetzelfde inperkingsniveau II.  
Indien een oude vergunning, verleend op grond van het Besluit ggo 2003, gewijzigd moet worden 
omdat sprake is van een ander inperkingsniveau of een andere categorie van fysische inperking, 
dan dient de oude vergunning omgezet te worden conform het Besluit ggo 2013. 
 
Een onderdeel uit de oude vergunning halen 
Wanneer een specifiek onderdeel uit de oude vergunning na de herbeoordeling uitkomt op een ander 
inperkingsniveau en de aanvrager wil dit onderdeel uit de oude vergunning halen, dan kan hij deze 
werkzaamheden onderbrengen in een nieuwe vergunning. Hij doet dan een nieuwe aanvraag voor die 
specifieke werkzaamheden. Daarnaast stuurt de rechtspersoon een brief waarin hij verklaart dat hij 
voor die specifieke werkzaamheden geen gebruik meer maakt van de oude vergunning. Deze brief zal 
bij het dossier van de oude vergunning worden gevoegd. 
 
 
 
* Dit document gaat alleen over de vijfjaarlijkse herbeoordeling op grond van artikel 2.32 en 2.53. 
Daarnaast geldt dat indien de (bijlagen van de) Regeling gewijzigd worden, de gebruiker dient te 
voldoen aan de gewijzigde regelgeving en op grond van artikel 2.27 en 2.48 indien nodig een 
risicobeoordeling dient uit te voeren. 


