
Aanbevelingen 
 
 
1. De Minister van VROM wordt aanbevolen in overleg met de brancheverenigingen voor 

aannemers, architecten en constructeurs ervoor zorg te dragen dat er bij elk bouwproject 
(van ontwerp tot en met uitvoering) één verantwoordelijk coördinator is voor de 
constructieve veiligheid van het gehele bouwwerk. 

 
2. De Minister van VROM wordt aanbevolen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten na te 

gaan hoe de “bewijslast” kan worden omgekeerd zodat van vergunningaanvragende 
organisaties gevraagd kan worden aan te tonen dat zij de veiligheid van het ontwerp, de 
uitvoering en de voorwaarden voor een veilig gebruik voldoende hebben geborgd1. 
Toelichting  
• In het kader van dit onderzoek denkt de Raad daarbij aan het stellen van voorwaarden 

aan bouwvergunningaanvragen voor grote/complexe gebouwen 
wat betreft aantoonbare kwaliteitsborging:  
- van het ontwerp (toetsing ervan door de opdrachtgever) 
- van de uitvoering (toezicht door of namens de opdrachtgever tijdens de bouw)  
- tijdens de gebruiksfase (instructies voor periodieke inspectie van gevelplaten door 

de gebruiker gedurende zowel de gebruiksperiode als na het verstrijken van de 
referentieperiode). 

• De Minister van VROM en de gemeenten wordt aanbevolen dit indien nodig middels het 
wijzigen van de bouwregelgeving mogelijk te maken.  

• Deze aanbeveling laat onverlet dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor een 
kritische toetsing van de bouwplannen die zijn ingediend conform de voorwaarden zoals 
in deze aanbeveling zijn voorgesteld. 

 
3. Bouwend Nederland, ONRI en de Bond van Nederlandse Architecten wordt als grote 

brancheverenigingen in de bouwsector aanbevolen één registratie op te zetten van voorvallen 
waarbij de constructieve veiligheid in het geding is en deze voorvallen op structurele basis te 
onderzoeken op directe en achterliggende oorzaken. 

 
4. De normcommissie voor de NEN-norm 6700 wordt aanbevolen in de norm nader te 

specificeren hoe de betrouwbaarheidsindex dient te worden toegepast op gevelbekleding. 
Daarbij wordt aanbevolen in de hoofdtekst van de norm op te nemen dat voor het 
waarborgen van de betrouwbaarheid gebruik gemaakt kan worden van een effectief controle- 
en onderhoudssysteem. 

 
 

                                               
1 Deze aanbeveling ligt in het verlengde van de aanbeveling zoals de Raad die aan de Minister van BZK heeft 
gedaan in het rapport ‘Brand cellencomplex Schiphol-Oost’, aanbeveling 4,3e bullet. 


