
Aanbevelingen 
 
Aan de minister van Justitie  beveelt de Raad aan: 

• Alle penitentiaire inrichtingen binnen één jaar te laten doorlichten naar de staat van de 
brandveiligheid (waaronder de afspraken met de brandweer) en de bedrijfshulpverlenings-
organisatie, deze zonodig op orde te brengen en de resultaten daarvan aan de Tweede 
Kamer te rapporteren. 

• In het beheer van de instellingen die onder zijn verantwoordelijkheid werken de (brand) 
veiligheid een expliciet punt van beleid te laten zijn en de recent ingestelde Inspectie voor 

• de Sanctietoepassing een integrale toezichttaak te geven (met benutting van de 
deskundigheid van andere inspecties, commissies van toezicht, etc.) en over de staat van 
de (brand)veiligheid periodiek te rapporteren. 

• De verantwoordelijkheidstoedeling binnen het ministerie van Justitie, in het bijzonder 
binnen de DJI tussen de centrale en lokale leiding, aan een kritisch onderzoek en 
herziening te  onderwerpen met name gericht op de verantwoordelijkheid van de 

• locatiedirectie en de conclusies van een dergelijk onderzoek helder vast te leggen. 
• De calamiteitenplannen van de opvangcentra en penitentiaire inrichtingen aan een kritische 

toets op realiteitsgehalte te  onderwerpen en tevens bijzondere aandacht te schenken aan 
de opvang van en nazorg aan gedetineerden en de bovenlokale  coördinatie daarvan 
expliciet bij de DJI te beleggen.  

 
Aan de minister van VROM beveelt de Raad aan: 

• De bouwregelgeving voor bijzondere gebouwencomplexen toegankelijker te maken. 
Daarnaast vraagt de Raad aandacht voor voorlichting, instructie, periodieke scholing etc. 
ter ondersteuning van de juiste toepassing van de bouwregelgeving en de opbouw  van 
nationale expertise. 

• Gezien de gesignaleerde tekortkomingen van het cellencomplex als gebouw, de rol en 
verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst aan een nadere precisering te 
onderwerpen zodat te allen tijde de kwaliteit van de bouw wordt geborgd en het invullen 
van de dienstverlenende taak niet ten koste gaat van de geleverde kwaliteit. 

• In geval van tijdelijke bouw, waarbij in het Bouwbesluit 2003 lagere eisen worden gesteld 
aan bouwplannen voor gebouwen met risicovolle functies aanvullende voorwaarden te 
(laten) stellen, opdat het veiligheidsniveau per saldo gelijkwaardig is aan permanente 
bouw. 

 
Aan de gemeente Haarlemmermeer beveelt de Raad aan: 

• Te zorgen voor voldoende expertise zodat bouwaanvragen, die  afwijken van het 
Bouwbesluit maar wel aantoonbaar gelijkwaardige bouwkundige alternatieven voorstellen, 
aan een inhoudelijke toetsing (kunnen) worden onderworpen. 

• Te vermijden dat zij optreedt als adviseur voor de vergunningaanvrager, zodat de 
onafhankelijkheid die nodig is voor de uitvoering van de eigen toezichthoudende taak, niet 
in gevaar komt. 

• De bedrijfshulpverlening en brandweerzorg bij risicovolle objecten zorgvuldig op elkaar af 
te stemmen en gezamenlijk te oefenen. 

 
Aan de minister van BZK beveelt de Raad aan: 

• In overleg met de minister van Justitie, als verantwoordelijke voor wet- en regelgeving, te 
heroverwegen of de status van informele  regelgeving, zoals het Brandveiligheidsconcept 
Cellen en Celgebouwen, voor veiligheidsrisico’s adequaat is. 

• Deze informele regelgeving ten aanzien van de inhoud te  actualiseren. 
• Met de VNG na te gaan hoe de gemeenten daadwerkelijk professioneel invulling kunnen 

geven aan hun taak als  toezichthouder in geval van gebouwen met een risicovolle functie, 
zoals een cellencomplex. Hierbij dient in overweging genomen te  worden expertise over en 
ervaringen met specifieke gebouwen te  bundelen. Overwogen zou moeten worden analoog 
aan de veiligheidspraktijk in andere sectoren de ‘bewijsla st’ om te keren, en van 
vergunningaanvragende organisaties te verwachten dat zij aantonen zo veilig als mogelijk 
te functioneren. 


