
AANBEVELINGEN 

AAN J.P. VAN EESTEREN B.V. 

1. Breng in kaart welke zwakke plekken zich kunnen voordoen bij de samenwerking in het 
bouwproces, waarbij de veiligheid in geding komt. Geef concreet invulling aan de 
eindverantwoordelijkheid als hoofdaannemer bij het oplossen van deze zwakke plekken. De 
Onderzoeksraad noemt hierbij:  
• Schep de randvoorwaarden waarbinnen partijen en werknemers op de bouwplaats tijdens 

elke fase van het bouwproces op een veilige manier een bouwwerk realiseren. 
• Geef invulling aan en benoem hiertoe de integrale verantwoordelijkheidverdeling tussen 

de uitvoerende partijen in een bouwproces. 
• Organiseer een systematische en sluitende overdracht tussen de partijen binnen een 

project. Borg hierbij dat iedere partij zichtbaar verantwoording aflegt over de door hem 
uitgevoerde activiteiten. 

AAN DE BRANCHEORGANISATIE BOUWEND NEDERLAND 

1. Organiseer de integrale verantwoordelijkheidverdeling tussen de uitvoerende partijen in een 
bouwproces. Neem hierbij verbetervoorstellen uit eerdere onderzoeken naar constructieve 
veiligheid ter harte. Geef ze structureel vorm en inhoud in het door de branche 
geformuleerde beleid en de hieruit voortvloeiende activiteiten. Geef de leden hulp bij 
toepassing op projectniveau. 

2. Communiceer actief met de aangesloten leden over fouten en bijna-fouten die zich in 
bouwprojecten hebben voorgedaan. Benut hiervoor de mogelijkheden die het ABC-meldpunt 
biedt. 

AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

1. Neem bij de opvolging van de adviezen van de commissie Dekker de volgende zaken in 
beschouwing:  
• Hoe de bouwsector zijn nieuwe rol op zich neemt.  
• Hoe de bouwsector laat zien de verantwoordelijkheid voor de bouwprojecten te kunnen 

en te willen dragen.  
• Hoe de bouwsector vorm geeft aan verdere professionalisering.  

De aandacht dient hierbij niet zozeer uit te gaan naar de voorlopers maar juist naar de trage 
volgers, de achterblijvers.  

2. Bepaal in overleg met markt/bouwpartijen waar de balans dient te liggen tussen het nemen 
van de eigen verantwoordelijkheid door de sector en het toezicht en handhaving door de 
overheid hierop. Stel waar nodig het tempo van de uitvoering van de adviezen van de 
commissie Dekker hierop bij. 


