prof. dr. ir. Marjolein van Asselt,
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Over de verdeling
van verantwoordelijkheid
voor fysieke veiligheid
Op 12 april 2011 verzocht minister Donner de WRR om een reflectie
te geven op de mogelijkheden voor een generiek risicobeleid op
het gebied van de fysieke veiligheid, met een kleinere rol voor de
overheid. Tevens verzocht hij om aanknopingspunten aan te geven
voor het doorbreken van de zogenoemde risicoregelreflex en de
reflex om de verantwoordelijkheid bij de overheid te leggen. Op
28 november presenteerde Marjolein van Asselt namens de WRR
het advies aan de minister.

voor elke aantasting van de fysieke veiligheid verantwoordelijk worden gehouden. Tegelijkertijd zal niemand
ontkennen dat de overheid een rol heeft ten aanzien van
fysieke veiligheid. Dus de vraag is: wat moet de overheid
doen en wat kan van bedrijven en burgers worden
verwacht? De voorliggende reflectie gaat in de kern over
die vraag. Er is geen simpel antwoord op deze moeilijke
vraag, die in elk tijdsgewricht weer opnieuw gesteld zal
moeten worden. De zorg voor fysieke veiligheid vergt
evenwichtskunst. Uit het verzoek om reflectie is duidelijk
dat in elk geval minister Donner bezorgd is dat de balans
te veel uitslaat naar de overheid. Biedt wetenschappelijke
kennis aanknopingspunten en mogelijkheden die kunnen
helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht in de
verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke
veiligheid?
Ik zal drie boodschappen uit onze reflectie toelichten:
1) pas op met regelreflex-denken, 2) benut schadevoorziening als perspectief en 3) spreek de overheid aan op
systeemverantwoordelijkheid.

Inleiding
Het kabinet, bij monde van minister Donner, heeft
gevraagd om de reflectie die de WRR vandaag presenteert.
Risico’s zijn niet uit te sluiten en onzekerheid is een
blijvend gegeven in een samenleving die inzet op
innovatie. Ondanks alle inspanningen van overheid,
bedrijfsleven en burgers, op individueel, lokaal, nationaal,
Europees en internationaal niveau, zullen we ook in de
toekomst naar alle waarschijnlijkheid te maken krijgen
met extreme weersomstandigheden, overstromingen,
dier- en plantziekten, epidemieën, problemen met
gevaarlijke stoffen en voedselveiligheid, gevaarlijke
branden en ongelukken door constructiefouten.
Incidenten en schade zijn dus - helaas - onvermijdelijk.
Het is onterecht de overheid in algemene zin daarop af te
rekenen op het optreden daarvan: de overheid kan niet
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Regelreflex-denken
Als incidenten in een risicosamenleving onvermijdelijk
zijn, dan is één van de vragen: hoe om te gaan met incidenten? Zeker in een mediasamenleving is het omgaan
met incidenten heel moeilijk voor politici, bestuurders en
ambtenaren. Het is belangrijk dat te erkennen. Allerlei
voetangels en valkuilen liggen op de loer. En natuurlijk
zijn er voorbeelden van uitwassen in de reactie van de
overheid op incidenten. Niemand ontkent dat de vuurwerkramp uitmondde in stringente wet- en regelgeving.
Maar is dat een patroon of de uitzondering op de regel?
Voor elk voorbeeld is een tegenvoorbeeld te geven.
Wij concluderen in onze reflectie dat er in het domein van
fysieke veiligheid onvoldoende onderzoek is naar de
politiek-bestuurlijke follow-up van incidenten om te
kunnen vaststellen of er sprake is van het patroon dat in
het verzoek om reflectie de regelreflex wordt genoemd.
Anders gezegd: er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs
om te stellen dat de overheid op incidenten per definitie
overreageert met onzinnige of contraproductieve wet- en
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Risico - onzekerheid continuüm

regelgeving. Het is dus niet ondenkbaar dat het in de
praktijk met die overbodige regels enorm meevalt. Het
regelreflex-denken draagt er juist aan bij dat als zich een
incident voordoet de ogen eenzijdig op de overheid
gericht zijn. De discussie over de bestuurlijke omgang met
incidenten wordt nu vooral gevoerd in termen van falend
bestuur: ofwel er is een incident gebeurd en dat wordt de
overheid verweten ofwel de overheid zou falen in haar
reactie op het incident. Dus het regelreflex-denken draagt
bij aan het beeld van een overheid die faalt in het domein
van fysieke veiligheid. Is dat terecht? Mede dankzij
decennia van overheidsinterventies is Nederland een
redelijk veilig land. Helpt het om in het huidige tijdsgewricht ook in dit domein de overheid neer te zetten als
een falende overheid? Levert dat veiligheidswinst op? Of
gebeurt misschien het omgekeerde? In het regelreflexdiscours wordt wet- en regelgeving bij voorbaat gediskwalificeerd als middel om veiligheidswinst te boeken. Maar
in het domein van fysieke veiligheid functioneren regels
ook als gestolde kennis en kan het stellen van regels
risiconemende bedrijven juist ontlasten in hun verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. Dan hoeven
bedrijven niet zelf in allerlei veiligheidskennis te
investeren. Dus het is onverstandig om alleen maar in
termen van regeldruk naar wet- en regelgeving rondom
fysieke veiligheid te kijken.
Samengevat: er is onvoldoende bewijs voor het regulier
optreden van een regelreflex, het draagt eraan bij dat
discussies over fysieke veiligheid in het teken van de
eeuwig falende overheid staan en het zet bij voorbaat
regelgeving in een kwaad daglicht, terwijl het verstandig is
het kind niet met het badwater weg te gooien. Dus kantel
het perspectief: erken dat, zeker als er doden zijn gevallen,
de schade aanzienlijk is en de maatschappelijke onrust
groot, het doordacht omgaan met incidenten heel, heel
moeilijk is. En stel vervolgens de vraag: Wat telt als goed
bestuurlijk gedrag? En wat vergt het? Wat valt er te
oogsten van politiek-bestuurlijke ervaring met incidenten? Wordt er op de goede manier geleerd van incidenten?
Zet de goede voorbeelden centraal, zodat u consequent
communiceert dat enerzijds incidenten onvermijdelijk
zijn en anderzijds dat de overheid er wel lessen uit trekt als

dat kan en moet. Kantel dus het perspectief: van het
bewijzen van slecht bestuur naar het stimuleren van goed
bestuur. Daarmee wordt het zwaartepunt verlegd van de
aanleiding van beleid (incidenten) naar het doel ervan:
veiligheidswinst. Met de kanteling van het perspectief
wordt de aandacht verlegd van incidenten als het centrale
thema naar risico’s en onzekerheid en voorzieningen voor
schade.
Schadevoorziening
Dat brengt mij bij de tweede boodschap: schadevoorziening als perspectief. Wie betaalt de prijs voor veiligheid,
en als het dan toch mis gaat, de rekening van de schade?
Onder schadevoorziening verstaan we alle voorzieningen
en arrangementen die tot doel hebben schade te
voorkomen, te beperken en te dekken. Het is een manier
om vanuit de situatie achteraf na te denken over hoe de
verantwoordelijkheden vooraf te verdelen. Worden alle
partijen voldoende geprikkeld om schade te vermijden, te
beperken en af te dekken? Wij stellen dat het raadzaam is
om juist vooraf na te denken over schadevoorziening. Als
een brand in een chemisch bedrijf gewoed heeft, een
overstroming voor natte voeten heeft gezorgd of als de
meer sluipende schade als gevolg van blootstelling aan
gevaarlijke stoffen eindelijk aan het licht komt, is het
daarvoor te laat: dan zal de rekening betaald moeten
worden. Ervaringen uit het verleden laten zien dat
bedrijven en burgers die slachtoffer worden, niet altijd
adequaat verzekerd zijn voor de eigen schade en ook niet
of onvoldoende in staat zijn die schade zelf te dragen. Of
de schade is onverzekerbaar. Of de aansprakelijk gestelde
schadeveroorzaker blijkt een kale kip. Dat alles leidt tot
ongedekte schade en die rekening wordt zeker voor een
deel uit publieke middelen betaald, linksom of rechtsom.
Als schadevoorziening van tevoren beter geregeld is,
kunnen ellenlange maar onbevredigende juridische
procedures in de toekomst worden vermeden. En wordt er
minder beslag gelegd op publieke middelen om schade af
te dekken.
Terugdenkend vanuit schadevoorziening komen partijen
in beeld met wie de overheid verantwoordelijkheid zou
kunnen delen: potentieel benadeelden (burgers, bedrijven
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hebben voor bedrijven die wel echt werk maken van
fysieke veiligheid en te zien dat ook brancheorganisaties
daar een voortrekkersrol in vervullen. Zie bijvoorbeeld het
actieplan “Veiligheid voorop” van VNO-NCW met vier
brancheorganisaties in de chemie, de gegroeide praktijk
van NEN-normen en het actieplan voor constructieve
veiligheid dat is opgesteld door de bouwsector. Ook
verzekeraars en kredietverstrekkers hebben belang bij
bedrijven die schade vermijden, beperken en afdekken.
En zij kunnen daar ook een rol in spelen. Het is dus
raadzaam hen meer te betrekken bij het nadenken over
risico’s, het verkennen van onzekerheid en het organiseren van schadevoorziening.

Foto: WRR

en de overheid zelf als ‘eigenaar’ van het publieke
domein), potentiële schadeveroorzakers, verzekeraars en
kredietverstrekkers. Er moet dus niet alleen naar het
bedrijfsleven gekeken worden als potentiële schadeveroorzaker, maar ook als belanghebbende.
Burgers hebben als het gaat om fysieke veiligheid meestal
maar beperkte mogelijkheden het gevaar te vermijden.
Toch zou het mooi zijn als burgers zich beter bewust
zouden zijn van omgevingsrisico’s. Wie van u heeft
risicokaart.nl wel eens bekeken? Daarop kunt u op
postcodeniveau zien welke omgevingsrisico’s bekend zijn.
Het zou goed zijn als burgers in geval van fysieke
onveiligheid weten wat ze kunnen of moeten doen om de
schade te beperken. Nu is oefenen voor calamiteiten
vooral een zaak van professionals. De burger krijgt de
boodschap “blijft u vooral rustig zitten, dit is maar een
oefening”. Burgers kunnen ook baat hebben bij een
verzekering voor schade. Dit worden directe of first
party-verzekeringen genoemd: de verzekerde verzekert
zich voor zijn eigen schade. Via de route van aansprakelijkheid, die heel veel tijd en moeite kost, staan burgers
namelijk meestal met lege handen. Dat geldt ook voor
bedrijven die gedupeerd zijn. Draagvlak voor dergelijke
directe verzekeringen vereist wel dat risiconemende
bedrijven en de overheid ook verantwoordelijkheid
nemen. Het is wat moeilijk uit te leggen dat potentiële
slachtoffers zich goed moeten verzekeren en risiconemende bedrijven niet… In Nederland is er alleen een verplichting voor aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders
van motorvoertuigen en jachtbeoefenaars, voor kerncentrales, olietankers en voor medisch onderzoek op mensen.
Het gevolg daarvan is dat er bedrijven zijn met serieuze
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risico’s, die onvoldoende eigen vermogen hebben en
toch maar voor 1 à 2,5 miljoen euro verzekerd zijn voor
aansprakelijkheid. Dat bedrag is vergelijkbaar met het
bedrag waarvoor u en ik als privépersoon voor aansprakelijkheid verzekerd zijn. Dat is bij een serieuze aantasting
van de fysieke veiligheid nog niet eens een druppel op de
gloeiende plaat. Laat ik de vuurwerkramp in herinnering
roepen: mei 2000, 22 doden, ruim 900 gewonden en de
totale schade wordt geschat op 684 miljoen euro. Het
bedrijf waar het vuurwerk lag opgeslagen, was voor ruim
1 miljoen euro verzekerd, dat is ongeveer 0,2% van het
schadebedrag…
En het bedrijf ging ook failliet, dus er viel ook niet meer te
halen dan het verzekerde bedrag. Daar tegenover staat de
Bijlmerramp: de luchtvaartmaatschappij en de vliegtuigbouwer hadden wel voldoende verzekeringsdekking en
eigen vermogen. Zij keerden bijvoorbeeld aan alle
slachtoffers binnen de gevarenzone een volledige
schadevergoeding uit (naar Amerikaans recht).
Bedrijven zijn niet alleen in beeld als potentiële schadeveroorzakers, maar ook als belanghebbenden, zowel in de
enge zin (eigen schade) als in bredere zin. Dat noemen we
in onze reflectie de exportwaarde van fysieke veiligheid.
Incidenten met voedselveiligheid hebben consequenties
voor de reputatie van het Nederlandse voedsel en een
breed uitgemeten ongeluk met gevaarlijke stoffen slaat
terug op de hele chemiesector. De goeden lijden dus
onder de kwaden, ook omdat zorg voor fysieke veiligheid
geld kost. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid voor
fysieke veiligheid niet nemen hebben een oneerlijk
concurrentievoordeel. Volgens ons is het belangrijk oog te
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Tegelijkertijd is het ook belangrijk te erkennen dat er
free riders zijn. Ook de dreiging van faillissement en
strafrechtelijke vervolging bij serieuze schadeveroorzaking
blijkt niet altijd een voldoende prikkel. In dat geval,
zoals bij de legionella-uitbraak (1999), de vuurwerkramp
(2000), de Nieuwjaarsbrand (2001) en de brand bij
ChemiePack in Moerdijk (2011), loopt de route via
aansprakelijkheid dood: voor de overheid èn voor
benadeelde burgers en bedrijven. Ferme politieke taal
achteraf over schuld, helpt dan niet meer. Dus het is zaak
de primaire verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid
bij risiconemende bedrijven te beleggen, anders betalen
benadeelden in het bijzonder en de samenleving in brede
zin daarvoor de prijs. Het is een politieke vraag of men
de rekening die de overheid nu betaalt voor ongedekte
schade te hoog vindt. Maar in elk geval kan de vraag
worden opgeworpen of de huidige praktijk risiconemende
bedrijven voldoende prikkelt om hun verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid te nemen. Juist om bedrijven
die wel hun verantwoordelijkheid nemen een eerlijk
speelveld te bieden is het belangrijk dat free riders stevig
aangesproken en aangepakt worden. Dan stimuleert de
overheid dat bedrijven eerlijk en veilig zaken kunnen
doen. Langs die lijn komt de verantwoordelijkheid van de
overheid in de zin van vergunningverlening, handhaving
en toezicht ook in beeld. Overheden kunnen in de
vergunningverlening de reputatie van het bedrijf op het
terrein van fysieke veiligheid meenemen. Het denken
vanuit schadevoorziening biedt ook een basis om bij
bedrijven waar het schort aan veiligheidscultuur harder
op te treden, wetende dat in die gevallen de weg van
aansprakelijkheid achteraf geen soelaas zal bieden. Zo’n
lik-op-stuk aanpak kan overigens heel goed samengaan
met een op vertrouwen gebaseerd regime voor bedrijven
die hun verantwoordelijkheid voor veiligheid wel nemen.
Het is niet of-of, maar èn-èn.
Schadevoorziening als perspectief levert dus concrete
aanknopingspunten en opties op voor het nadenken over
de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke
veiligheid.

Rol van de overheid
We zijn via schadevoorziening al aangekomen bij het
derde thema: de rol van de overheid. Wat mag van de
overheid verwacht worden? Ik ben begonnen met de
stelling dat het onterecht is de overheid af te rekenen op
incidenten: de overheid kan niet voor elke aantasting van
de fysieke veiligheid verantwoordelijk worden gehouden.
Maar wat mag dan wel van de overheid worden verwacht?
In de reflectie wijzen we erop dat de overheid in veel
gevallen zelf in de positie is om actief in te vullen wat
gerekend wordt tot ‘normaal gevaar’. De overheid is niet
verplicht tot een tegemoetkoming in de schade van
burgers en bedrijven: in principe draagt iedereen zijn
eigen schade. Bij elke schade kan de overheid zelf bepalen
of ze, afgezien van het vangnet van de sociale zekerheid,
als reddingsboei optreedt. Nog belangrijker is dat de
overheid verantwoordelijkheden kan benoemen, delen en
toewijzen: ze kan het bedrijfsleven en burgers verleiden of
verplichten bepaalde verantwoordelijkheid op zich te
nemen. Waar het regelreflex-denken eenzijdig gericht is
op de rol van de overheid bij specifieke incidenten of
risico’s, komt in een perspectief dat uitgaat van schadevoorziening juist de systeemverantwoordelijkheid van de
overheid centraal te staan. Systeemverantwoordelijkheid
betekent dat van de overheid verwacht wordt dat die
moeite doet om de verantwoordelijkheden voor fysieke
veiligheid zo goed mogelijk te beleggen. Daarbij gaat het
dan niet om het beleggen van die verantwoordelijkheid
als het kwaad als is geschied, maar om vooraf na te denken
wie risico’s kan beperken en onzekerheid kan verkennen.
Het zwaartepunt verschuift dus van de overheidsverantwoordelijkheid voor incidenten naar de manier waarop de
overheid, bedrijfsleven en burgers omgaan met risico’s en
onzekerheid. In de reflectie geven we de overheid nog een
aantal handreikingen mee voor het verbeteren van de
omgang met risico’s en onzekerheid.
Slot
Natuurlijk heb ik in dit bestek niet op alles kunnen ingaan
wat we in het advies hebben opgeschreven. Ik hoop dat dit
voorproefje – 1) pas op met regelreflex-denken, 2) benut
schadevoorziening als perspectief en 3) spreek de overheid
aan op systeemverantwoordelijkheid – smaakt naar meer.
En ik hoop namens de WRR dat het een bijdrage levert aan
het beoefenen van evenwichtskunst.

Minister Donner zegde in zijn reactie toe binnen
enkele maanden met een kabinetsreactie op het
WRR-rapport te komen. Verder zal, omdat zich bij het
in de praktijk omgaan met incidenten ook indringende
politiek-bestuurlijke uitdagingen voordoen, de Raad
voor het Openbaar Bestuur in de loop van 2012
handvatten voor die praktijk uitwerken.
Het advies is te downloaden via www.wrr.nl
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