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Intitulé

: Landsbesluit Commissie van Toezicht strafgevangenis en
Huis van Bewaring
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Artikel 1
Voor de toepassing van dit landsbesluit wordt verstaan onder:
de Minister
: de minister van Justitie;
gestichten
: de strafgevangenis en het Huis van bewaring;
gedetineerden : de onveroordeelden, de veroordeelden en de overige
ingeslotenen;
de Commissie : de Commissie van Toezicht.
Artikel 2
1. Bij ieder gesticht kan een Commissie van Toezicht worden ingesteld.
2. De leden van de Commissie worden door de Minister benoemd en
ontslagen. De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaren.
Artikel 3
1. De Commissie bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden,
van wie een door de Minister als voorzitter wordt aangewezen.
2. Aan de Commissie wordt door de Minister een secretaris toegevoegd, die geen lid van de Commissie mag zijn.
3. De Commissie wordt vertegenwoordigd door de voorzitter.
Artikel 4
De Commissie heeft tot taak:
a. toezicht te houden op alle aangelegenheden die het gesticht betreffen, in het bijzonder op de behandeling van de gedetineerden en de
naleving van de voorschriften;
b. aan de Minister advies uit te brengen omtrent aangelegenheden, het
gesticht betreffende, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek;
c. haar mening aan het gestichtshoofd te doen kennen en hem suggesties
te doen.
Artikel 5
1. De Commissie en haar leden hebben te allen tijde toegang tot
alle plaatsen in het gesticht en tot alle plaatsen waar gedetineerden
verblijven.
2. Zij ontvangen van het gestichtshoofd en van de overige ambtenaren alle door hen gewenste inlichtingen en hebben het recht alle op
het gesticht betrekking hebbende boeken en bescheiden in te zien.
3. Het gestichtshoofd brengt alle voor de uitoefening van de taak
van de Commissie belangrijke feiten en omstandigheden ter kennis van
de Commissie.
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Artikel 6
1. De Commissie stelt zich door persoonlijk contact met de gedetineerden op de hoogte van de onder hen levende wensen en gevoelens.
2. De veroordeelden alsmede de overige ingeslotenen kunnen zich
ongecensureerd schriftelijk tot de Commissie wenden. Het gestichtshoofd wordt, tenzij de Commissie zulks niet gewenst oordeelt, achteraf
in de gelegenheid gesteld van de inhoud van brieven van gedetineerden
kennis te nemen.
Artikel 7
1. De Commissie vergadert, zo mogelijk, eenmaal in de maand.
2. De Minister is bevoegd de vergaderingen van de Commissie door
een door hem aan te wijzen ambtenaar van zijn ministerie te doen bijwonen.
3. Het gestichtshoofd woont de vergaderingen van de Commissie
bij. Hij brengt op iedere vergadering een algemeen verslag uit over
hetgeen sedert de vorige vergadering van de Commissie is geschied.
4. De Commissie kan in bijzondere gevallen besluiten buiten tegenwoordigheid van het gestichtshoofd te vergaderen.
Artikel 8
1. De leden en de secretaris van de Commissie genieten voor iedere bijgewoonde vergadering een vacatiegeld van Afl. 25,-.
2. Mocht de Commissie meer dan een vergadering op één dag houden,
dan komt er maar één vergadering in aanmerking voor het in het eerste
lid vermelde vacatiegeld.
Artikel 9
1. De Commissie brengt jaarlijks vóór 1 maart aan de Minister
verslag uit over haar werkzaamheden.
2. De Commissie brengt overigens zo vaak zij dit gewenst acht
aangelegenheden, betreffende het gesticht, ter kennis van de Minister.
Artikel 10
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit Commissie
van Toezicht strafgevangenis en Huis van Bewaring.
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