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Editorial

Naar een groter veiligheidsbesef?

Zal de bouwsector er in slagen de integrale veiligheid verder te 

verbeteren? Die vraag is na verschillende ernstige incidenten 

gerechtvaardigd. Een aantal marktpartijen heeft aangekondigd 

begin volgend jaar met de Rijksgebouwendienst, ProRail en 

Rijkswaterstaat de governance code Veiligheid in de bouw te 

zullen ondertekenen. Deze partijen hebben de ambitie om via 

een gezamenlijke inspanning de integrale veiligheidsrisico’s tot 

het absolute minimum terug te brengen. Vorig jaar constateerde 

de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog dat de ontwikkeling 

naar een hoger veiligheidsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel 

in de bouw meer aandacht verdient. Is deze governance code 

dan de stap in deze richting?

De afgelopen tien jaar deed zich ieder jaar gemiddeld één groot 

incident met een falende constructie voor1, waarna evenzoveel 

onderzoek door verschillende instanties is uitgevoerd naar de 

oorzaken van dit falen. Er zijn plannen van aanpak gemaakt 

ter verbetering, gedragscodes ontwikkeld en best practices 

gepubliceerd, maar wat leverden ze op? 

Vorig jaar publiceerde de Onderzoeksraad de resultaten van 

het onderzoek naar de instorting van 300m2 vloer van de in 

aanbouw zijnde B-Tower in Rotterdam.2 Deze instorting werd 

veroorzaakt doordat de ondersteuningsconstructie van deze 

vloer schoren mistte die noodzakelijk waren voor de vereiste 

stabiliteit van deze constructie. Hierdoor kon de constructie 

de optredende belasting tijdens het storten van het beton 

niet dragen. De raad onderzocht ook de achterliggende 

oorzaken van het voorval. Hierin zijn vaak de structurele 

veiligheidstekorten te vinden die mogelijkheden bieden om de 

veiligheid in de toekomst te vergroten.

De Onderzoeksraad constateert in het onderzoek, overeen-

komstig onderzoek naar eerdere voorvallen, dat partijen in 

de bouw er niet voldoende in slagen duidelijke afspraken 

te maken over veiligheid en de verantwoordelijkheid voor 

deze veiligheid. Ook slaagt men er niet in die afspraken in 

de praktijk na te komen. Dit leidt ertoe dat tijdens de bouw 

de verschillende partijen ervan uitgaan dat de controle op 

veiligheidsmaatregelen de verantwoordelijkheid van één van  

de anderen is. 

Ondanks het feit dat partijen dachten het ontwerp en de 

opbouw van de ondersteuningsconstructie goed geregeld 

te hebben, bleek een groot deel van de schoren van de 

ondersteuningsconstructie niet te zijn gemonteerd. Gedurende 

en na de opbouw ontbrak er een controle mecha nisme om 

1  Artikel uit tijdschrift: Boot W. en Terwel K.C. (2010) Oorzaken constructieve schade. Cement; 8; 2-6.
2  Rapport: Onderzoeksraad voor Veiligheid. (2012) Instorting verdiepingsvloer B-Tower Rotterdam.

te voorkomen dat de incomplete onder steunings constructie 

in gebruik werd genomen en is deze nooit in zijn geheel 

gecontroleerd. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake was van 

een ontoereikende coördinatie en controle en dat het ontbrak 

aan een gezamenlijke veiligheidsaanpak. 

De Onderzoeksraad benadrukt het belang van professionele 

samenwerking door partijen in de hele bouwketen.  

Een belangrijk onderdeel hiervan is het expliciet beleggen, 

doorspreken en daadwerkelijk nemen van (eind)verantwoor-

delijkheden. Ook zouden partijen elkaar op kwaliteit  

moeten selecteren in plaats van op het feit dat zij met elkaar 

bekend zijn. 

Het ontbreken van een gezamenlijke veiligheidsaanpak, een 

ontoe reikende coördinatie en controle en een diffuse verant-

woordelijkheidsverdeling blijven terugkerende elementen bij 

voorvallen met falende constructies, alle eerdere initiatieven 

ten spijt. Het lijkt erop dat ontwikkelde kennis, inzichten 

en afspraken steeds niet worden doorvertaald tot op het 

uitvoeringsniveau van een project. Het is algemeen bekend 

dat mensen, partijen en uiteindelijk sectoren pas echt tot 

verandering te bewegen zijn als ze er de noodzaak van inzien. 

Dat is de werkelijke uitdaging die schuilgaat achter de aange-

kondigde governance code. Alleen als het management er 

in slaagt alle geledingen te doordringen van de noodzaak, 

wordt de code meer dan een goed bedoeld initiatief. De tijd 

zal uitwijzen of de sector erin slaagt het veiligheidsbesef te 

vergroten en zo een decennium met ernstige incidenten achter 

zich te laten.
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