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Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Missie 

De Onderzoeksraad is gericht op het verbeteren van de 
veiligheid in Nederland en kijkt daarbij vooral naar die 
situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn 
van de overheid, bedrijven of instellingen.  
De Raad is voorvalgebonden en trekt lessen op basis van 
onderzoek naar deze voorvallen. 

Kernwaarden Onafhankelijk – Transparant - Deskundig 

• Jeroen Dijsselbloem 
• Marjolein van Asselt 
• Stavros Zouridis 

Leden 



Bekende 
onderzoeken 



Onderzoeksproces 
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Tegenspraak gedurende het gehele proces 



Omgaan met risico’s 

6 

Méér dan kans x effect 

Kleine kans, groot effect?  

Ook nieuwe, opkomende of onwaarschijnlijke risico’s meenemen. 
 

Rol beleid en vergunningverlening: bewuste keuzes maken in omgang  
met risico’s.  



Vergewissen en vergunnen 
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Vergunningsverlening als veilgheidskritisch proces 

Herkennen én onderkennen van risico’s 

Scherp blijven op veranderende omstandigheden  

Rol vergunningverlener: voorschrijven en vergewissen, kritisch adviseur van 
bestuurder 

Kracht van transparantie 



Ketenverantwoordelijkheid 
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Samenwerking tussen verschillende partijen in de keten, van 
leverancier tot opdrachtgever en van beleid tot handhaving 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid.  

Gebaat bij:  
• gezamelijk doel; 
• gezaghebbende regie; 
• betrouwbare partners; 
• uitwisseling informatie;  
• systematische evaluatie en verbetering.  

Rol beleid, vergunningverlening en toezicht: bewustzijn plek in de 
keten en invulling van verantwoordelijkheid. 



Bovenwettelijke ambities 

9 

Meer eisen dan de wet voorschrijft, wet bepaalt ondergrens.  

Vergelijking met verleden? Refereren aan de eisen en mogelijkheden van 
nu. 

Certificeren niet de volledige oplossing: de papieren werkelijkheid 

Veilgheid geen rustig bezit, vergt doorlopend de aandacht. 

Rol beleid en vergunningverlening: bewuste keuzes maken in gestelde 
eisen.  
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