Dilemmafiche brandveiligheid:
bovenwettelijk investeren?

Keuzes in maatregelen: wettelijk, of meer?
Instellingen in het Hoger Onderwijs hebben te
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Bestuurlijk dilemma

maar er is besloten om hier verder geen
veranderingen in aan te brengen.

Het bestuurlijke dilemma draait om het afwegen
van risico’s en maatregelen. Voor welke risico’s
is het voldoende om te voldoen aan de wettelijk
gestelde eisen, en voor welke risico’s zijn
bovenwettelijke maatregelen te rechtvaardigen?

Discussiepunten
•

Welke bovenwettelijke maatregelen voor
risico’s zijn in uw hoger onderwijsinstelling
te rechtvaardigen?

•

Voor welke risico’s vindt u het voldoende
om te voldoen aan de wettelijk gestelde
eisen?

