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( e1et t in itder rPtpiri van ( nni Mi ii iter van Jstit ie

vn ii D4.1iihia’ J 1 dt \fdet I iut.r 1), ( 8
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HOOFDSTUK 1.

‘[‘ITEL L

A 1gemee hpaungen.

Artikel 1.

Oiii)jninx De reclasseering van personen, 4’iie uit stratinrichtingen zîjn
van liCt ontslagen of voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld, clie met

1 daatsi ng in eene rij ksverkinric1 iting of in eene tuchtc’hoo1
worden bedreigd, of die ter beschikking der Regeering zijn
gesteld geweest. zal Van Staatswege worden bevorderd door:

t . steun aan partkuliero beinoeiingen

. rechtstreekch( overlieidslienioei ingen.

Artikel 2.

Bea1ing van Onder verpleegden worden in deze regeling verstaan per
g4wiigh ‘onen, die 41001 1 anwege 1 e.Ja’eei ingsintellrnge ii o den
‘V)iden. verpleegd.

Onder bedreigden verstaat deze regeling persoiwu, die in
verband met een door hen gepleegd strafbaar feit met plaatsing
in eene rijkswerkinrichting of in eetie tuchtschool wOrden

bedreigd.
Onder OnZeil Minister verstaat deze regeling Onzen Minister

van Justitie.
Waar in deze regeling gesprokri wordt van ontslagenen,

worden daaronder ook begrepen de uit rijkswerkinrîchtingen

ontslagenen. alsmede jeugdige personen, die uit tuchts helen

zijn ontslagen of ter beschikking der Regeering zijn gesttld

geweest.

Artikel 8.

De steun aan particuliere bemoeiingen zal bestaan in

Vorm u. het tren van maatregelen, die eene deugdelijke voor
“s” ‘ bereiding der reel asseeri ng kunnen 1w vorderen:

&geer1ng
%tøUfl 1, het eileencn van subsula’ ii tel teget oetkommg in de

kosten van reciasseeringsbemoeiiiigofl.

Instellingen. Voor dien steun komen uitsluitend li aanmerking in het
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Rjjk gevestigde. rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen,

en aldaar gevestigde stichtingen en instellingen, wier statuten.

stiehtingshrieven of reglementen het aanwenden van recIas

seeringspogingen voorschrijven of gedoogan, indien door hare

bestuurders eene verklaring als bedoeld in art. 4 is afgelegd.

en die bereidverklaring door Onzen Minister is aanvaard.

In deze regeling worden evenbedoelde vereeniingen. stich.

tingeti of instellingen aangeduid als ,,instellingen’.

Onder instellingen worden begrepen als zoodanig door Onzen

Minister erkende houders van ri het Rijk gevestigde reclas

seerings-ii Lrichtin gen.

Artikel 4.

lie iii liet vorig artikel bed ad le bereidverklaring moet Bereid—

b vatten, dat de istel1 ng zich aan de 1 iep: Ii ngcn van deze verk1arjn.

regeling onderwerpt, v or zoover die op haren reclassecrings

arbeid betrekking hebben. Verplegingsinrichtirigen, waarover

de itistelling ter recla eering de beschikking heeft,, moeten

in bnre bereidverklaring worden veruwid.

inditn de instelling dit wenseht, kan zij in have bereid—

verklaring bepalingen opnemen. waardoor zU haren arbeid

beperkt tot (n groep f bepaalde groepen van personen.

Artikel 5.

De bereidverklaring Wordt Voor ubepaaldeii tijd afeiegd en

aanvaal d.
Iedere bereidverklaring is rct een termijn van drie maanden

opzegbaar.
De aanvaarding kan ook voorwaardelijk geschieden; zij kan

worden ingetrokken, het Centraal (1ohlege voor de Reclasseering

gehoord.
De redenen, die tot de intrekking hebben geleid, worden

schriftelijk ter kennis van het bestuur der instelllng gebracht.

Artikel 0.

‘Voor ZOOVOÏ de iiiseHing ter reclasseering do beschikking Onderzoek

heeft over eenige verplegiiigsiurichting, wordt hare bereid. en goedkeu

verklaring niet aanvaard, alvorens deze inrichting door Onzen rm1van

Minister is goedgekeurd. Deze doet na ontvangst der bereid- bes i i e

verklaring een onderzoek naar de inrhhting instellen, ten einde

te beslissen of deze al dan niet aan de gestelde eischen voldoet.
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Artikel 7.

De genomen 1ieslissing wordt onverwijid ter kennis van d*•
instelling gebraeht; indien zij ongunstig luidt, ordt de reden
voor de afwijzing mede aan de instelling kenbaar gemaakt.

Artikel .

Iie blissing, dat een gestirht voldoet aan voormelde eischeti,
kan genomen worden omler voorbehoud, dat binnen een daarbij
te stellen termijn bepaalde verbeteringen word4 n aangebracht.

Artikel .

Aange— Indien eene verplegingsinriehtin aan eene vreenhi ng 0
dike1de behoot t, die ielve geen intelIang a in den in an lztIkf 1 -

gestn hte leei i ou lnuz. gaat (10 nbadieiiii rtlg4 der 1fl%telllng, elke
\ an deZe \ ei plegmgini n bi ing îzehi uik wil nii ken, ei ge/eid
van of vordt zij aangevuld niet eene verklaring van het be
stuur der inriehting dat het de voorwaarden en het toezicht
aanvaardt voor cle ter reelassecring opgenomen personen e
donzelfdeii vot als gidsrht wei di voor vt1rpieginsÏl1riehtimen

(in;’ mum eetie i’erlassecri ngsi iish Iii iii t1i(h()Itfl.
Zoodanige gestieliteii kii litun d r lmui no 1,esturen worden

owngestold hetzij V411)1’ et ‘Il(’ )ej ialtb’ _)‘t VlU J)C1’SoiR’lI, Iii ‘izij
voor afoiide.lijke in do bnveiilwdeeldo verklaring gcnotnide
pei sonen.

lii liet eerste geval kan flze Miiiister I)os}isson, dat zee—
danig gestieht voor bepaaldeim ei’ onbopaalden tijd zonder ber

n ieuwcie bereidverida ring door andere i amstel 1 ingen als aainc
&nhakeld gesticht kan worden gebezigd.

TITEl. II.

in Li( StïU/’JeSt i(’hten.

Artikel 10.

Bezoekrecht. Aan wzeuten of vertegeli vc>r(ligers van instellingen wordL
imaar regelen door Otizeti Minister te stellen, door de hestii ren
der gevangenissen en rijkswerkiiiiiehtiiigen vrije toegang ver—
10411(1 tOt,: -

u. vel-oon.lecId ‘n. gedurende de laatste zes itiaandeli
hou nut’-LILr, ei, iiidieii de —ti iltajd / ‘, inamdeaa ei kmtei c1uilt
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langer dan een maand bedraagt, gedurende de laatste h&ft van

4jIn straftajd en indien de straftijd een maand of korter be

draagt, gedurende dien straftijd:

Ii. bedreigdeti. die zich in de huizen van bewaring bevinden.

Artikel 11.

Ter plaatse, waar instelliiageai een lichaam ter gemeen. Heclassee

srhappeiijke vertegenvoordiging hebben gevormd, kan op ver- ringsraden.

zk dier instellingen dit liehaam dooi Onzen Minister, het

(‘eiltran 1 College voor dc Reelasse ‘ring elioord als reelas.

serringsraad worden erkend.
iii dat geval bepa;ilt Onze Minister het Pbied. waarover die

raad zij rio werkzaamheden zal uitstrekken.

Artikel 12.

Aan den ivclasseeringsraad kan iloor Onzen Minister worden

opgedragen aan haan of aan de colleges van rogenteia of het

O)zlaar Ministerie advies uit te brengen in zake:

t,. het bzoekeia Vaflwegc de V(’rSChillCUtie instellingen van

n, (ljt in de strafinrichtingen verblijven

b. het. doen van aanwijzii svoorstelieu, als bedoeld in

art. 41 (lezer regeling:

. gratie. af- e ontslag en v orw:tardelkjke invrijheids.

stellingen.

Artikel l

Naar regelen, door Onzen Ministei to stellen, kunnen aan :

den reclasseering.sraad tilt. ‘s Rijks kan de voor zijne werkzaam

heden gemaakte kosten worden vergoed.

Ajtik4ij 14.

Voraitderingcia in de wijze van samenstelling der reclas

seringsraden en in linntw huisla’udelljke reglementen behoeven

de goedkeuring vara Onzen Minister, die voor de gelijkmatige

werking dezea’ lichamen in de verschillende plaatsen, waar zij

bestaan, waakt,
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Artikel 15.

Uitgaans- Met inachtneming van het bepaalde in den Algemeenen
ka&*n. Maatregel van Bestuur van $1 Augustus 1886 (Staztblad

n’. 15ij, zooals deze laatsteltjk is gewijzigd hij Koninklijk
besluit van 24 December 1910 (Staat8blad n°. 878,, zal de
iiit•gaanskas bIj ontslag op verzoek der instelling, die zich met
de reclasseering van een ontslageno heeft belast, aan haar
worden overgemaakt of afgedragen, ten einde door haar aan
den ontslagene in eens of bjj gedeelten te worden uitgekeerd,
of met zijn goedvinden ten zijnen bate te worden aangewend.

De heheerende instelling is aan Onzen Minister rekenschap
verschuldigd over )wt beheer der haar uit (lezen honf toe
vertrouwde gelden.

onze Minister kan te dezer zake nadere recjen stellen.

Artikel 16.

Met inachtnoming van het bepaalde betrekkelijk de uitkeering
van uitgaunskassen van voorwaardelijk in vrijheid gestelden,

zal door Onzen Minister kunnen worden bepaald, dat de uitgaans-
kas van een voorwaardelijk in vrijheid te stellen persoon zal

worden overhandigd of overgemaakt aan de instelling, aan wie

hij de beschikking tot voorwaard. lljke invrijheidstelling de rechts

seering wordt opgedragen ten einde door haar aan den voor

waardelijk in vrijheid gestelde bj gedeelten te worden uitgekeerd,

of met zijn goedvinden te zijnen bate te worden aangewend.

De laatste heide leden van hot voorgaanol artikel vinden in

dit geval overeenkoinstige toepassing.

TrrFI 111.

Sifb8idiën.

Artikel 17.

Soorten van Subsidién kunnen door Onzeii Minister aan instellingen
snbsidin. worden toegekend ter zake van reciasseeringsl)Clnooiiflgen voor

personen, behoorende tot én der groepen in artikel 1 dezer

regeling genoemd, behalve in die gevallen, waarin de toekenning

op voordracht van Onzen Minister door Ons geschiedt.

Deze subsidWn worden onderscheiden in gewone en algemeene.
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Artikel 18.

De gewone suhsidlin worden toegekend voor de reelasseering (lewone

van personen, in artikel 1 bodocid en wel ten behoeve van.

(t. hunne ondersteuning;

11 hunne verpleging in gestichten:

e, voor zoovor zij minderjarig zijn. hunne verpleging in

gezinnen

d. de ondisteuning van hunne gezinnen;

de uPwfening vm patronaat.

Artikel 19.

l)e algemeene su bsidin worden toegekend, hot Centraal Algemeene

College voor de Reelasseering gehoord, en wel voor: iidifl.

. bemoeiingen in verband niet de plaatsin:

b. andere algeneene onkosten, verbonden aan de werk.

zaa9ileid eener instelling;

r. dc kosten van oprichting eii toerusting van inrirhtingii

ton dienste de]r reelasseering.

Artikel 20.

Elke aanvrage om gewoon subsidie mag slechts op }én Aanvragen

afzonderlijk geval betrekking hebben. Verschillende aanvragen ‘i gewoon

kunnen in én verzoekschrift worden hijeengevoegd.

Alle aanvragen om gewoon subsidie moeten het Departement

vin Justitie bereiken binnen drie izzaanden na den aanvang

der betrekkelijke reclasseeringspogingen.
Onze Minister kan vorderen, dat hij dc aanvragen om

gewone subsidiCn inliehtingsstaten overeenkomstig zijne voor

chriften worden overgelegd.

Artikel 21.

Gewoon subsidie wordt in den regel niet toegekend, dan L?atale

wanneer de betrekkelijke reclasseeringspoging is aazigevangen t (flflijfl.

binnen het eerste halijaar na het ontslag uit cle stratinrichting

of na het eindigen van de ter•beschikkingstelling.
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Uitzonderingen o dewii regel kunnen door nzcn Minister

van Justitie worden t4Wwijat4,n. het Centraal (olIere voor de
RfwIaseerin gehoord.

Artikel 2.

Onder tiewoon on(lerte1lnil1gssu hsidh’ wordt, idien de kosten coit
stunjng. bedrag van f 4(b overchrjden, niet toegekend dan nadat het

Centraal College voor do Reclasseering is gehoord.
Gewoon OTidersteuning ul.siiiie boven f 304) wordt niet toefl

gekend dan hij door Ons to geven Iw’sehikkiiw.

Artikel $.

Berekening Bij gewoon oidittiningssuhsidic za, :ian de inst lling in
van het. SUI) den regel worden toegekend drie vjfdc vaii het ilnot httar
sidiebedrg m die ond e4ouj,Lng teji ko,te g l LnI(

Gaat de oiidersteuiiiiig vanwog4 de in514’!lilig geiadri1 met
de uitÂet ning van p tiinaar over ilen ontslagene of ltlÏdgde.
dan zal cle tegemoetkoming in tt n regel 1 ,edragen vier vijfde
van het door iie insteil in ten k st el nverIn imnierd het
subsidie, bedoeld in art 1 k l 3 1

Artikel 4.

Verpleging. t CW( oi ver]kgingssLlbsio ie kan VoHl*9 Lflof1 tt.ft (Nfl

maximum an 0 cent ier hoofd en ler dag.
In verband met 1,iizond onistandiglieden kan dit bedrag

bepaald ai ten op ton In ate 7 3 nt pi hoofd en pem
Het kami ;oiden irenoten gedin cnd een half blal , of ioo

h t de oiplegimr in mmdei jam igoim betiott, t’ t aan de meet
dom aa igheicl 1 uge 11 ; ci plegingu1ii1n ii ,t tan do imicem dea
jarigheid zal worden toegekotid. wordt vooraf het entraaI
College voor de [o(’lass( ri IH .rOhiH rd.

In verband ii o’i l4jz ndere C)I)iStahId jglwd4 ii kan dc termijn
van ecil half jaar door ( ).nzeii Minister verletu.rd worden tot

een jaar, liet Cemi t i’aal ( ul.lego v n de ‘ !asseering gelmnorti.

Artikel .

Keimrii- (ot’n verplegingssubshlio kan wonhit genoten dau van deti
geving V1U dag a1 waarop de kennisgeving van liet legjn der rpkumgbegin en
einde der tan Onzemi Minister wordt gcz ïdeta.
verpleging. Van het einde dier verpleging wordt ton spo.digstc aan

Onzomi Minister hia’iciit gez4’Ilden,
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Ie kennisgevingen zan hgin en einde worden ingericht

overnkonistiz door (‘nzeii Minister te geven voorschriften.

Artikel 6.

(ieen subsidie voor verpleging in gestichten kan worden hts
genoten ten4j ten aanzien dier verpleging aan de volgende verpleging.

voorwaarden wordt voldaan

u. Den verpleegden moet de gelegenheid worden verstrekt
tot het ii zel1nat1g liI) (O1# II Ifl gOdlWfl’tOetefllnCfl dci
gezindti, vaart.( ii Zij bOl1iflI4 iii. Zj ii 0 etefl ilc VereiSChtE genees
en hcwlkuiidiie behandeling genieten.

b. Het i ‘ersi ,ni’el, aam i1 si ichten verbonden, moet. zijim
vai t goed zih ‘lj k gedrag.

. D ge..tirlitii LI0)etfl gnd glegeii en ingericht zijn
en moeten voldOifldv rtiimnte l)ifUefl voor het daarin te hLiiS

VC.tk’fl aantal per men.

i. Voor reinheid. we1 wat betreft iie gebouwen en
men helen als de verzorging van licliaani en kleeding der ver
pl(!11t91_ moet ii nwgezet worden zorg wdragen.

(‘. Attit de virpleeuden moet orden verschaft gezond ‘ocdsel

in oldocnde hoe’ e Iheid oi ii lwhooi Imike kiceding imioct

vojdcn gi /owd Aati IINIOII II 1 1 eeile jfl4 t een afzondeiltik
bed wop 1 en verstrekt.

De verpleegden lw>gefl slechts worden belast met ni hejd,

die evenredig is aan hunne krachten,

g. lii hetzelfde gesticht iiwgeu zonder toest..emninitig van

Onzen Minister g0011e verple.rdeii an verschillend geslacht

worden opgononwn, tdnzi,j in ihei’ van Ikander gescheiden

afdeclingen.

h. Waar de verpleegden Iuoiiile den nacht miet onderling

a.fgezonderd voeden, utoeten di voor lii ‘ii gebezigde gemeen—

schappelijke 51m11)Za1(’Ii Zijn ingcri’ht t91 moet daarop gedurende

den nacht toezicht worden gehouden overeenkomstig tip regeling

voor elk gesticht te dien aanzien door Onzen Minister goi’d

te keuren.

k. lie verplichte arbeidsduur zal niet langer zijn aiz ten

aanzien van het arbeidsvak in de streek gebruikelijk is.
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1. NIet itacjttnetiiiiig Viii ;ianlcg. ii’iinc en i.(tkj(I Il

lbld luk ei U) jPH4 lit /1111 e)ii ak’ mii—. .wn
t4’ 1)flhLgel1 iflfl te vti1I.ii te 41U1e111(,U(IelI.

1fl. liet Il)(L(l()Oll tin et. VO4 r Z( 4)V4r dit de ko4tet1 der

verpleLrinLr 4,vIq’t,l’eft. in 4v ii dlttlield ZIii tot de mle :ên
(le!) ‘lf’V(’l’4I4l1 l’l(ei(l.

Artikel 7.

l’ )l(’CI’ dii Ul Iiie lIniV(4tilii! ViH iitiIi(1ttjat1Ltell in eziii

neti blijft de Lntel liug r voor ver;ltItw4 ‘ordel Uk, dat beha mle

ling en verilegin j,ltseeriiig ten doel lwl;beii. Tussehen

haar eit 4lengeiw. die de 1iiuisvering verleent. wordt rie in

drievond opgemaakte en derteekemide srhril’t.lkjke vereen

komst aa ugegaan, w;aimmn n exemnphaar bjj de instelling.

n hij het gezinsimiotU lirust. terwijl het derde xeniplaar

tegelijk met de ken nist ‘viiw van liet he’I ii der verpleiaw

aan (titzemi linister wordt gezonden.

Artikel .

l)eze overeenk4o1ii bevat in elk ‘eva1 lej,alinen. die PClit

verpleging v1eenk1imnth amtikel !ilt’. t!.
. t’, / en m w;’wr—

110 iustel lii m.r v ‘rpli&ii 1 atUoende ui’maal ivgelen t4 nemen.

ten 4’jfl(h’ de stil4te lIal(’vinL( der gesloten vereetikiinst t4

VQl’Z4’kel’4fl.

Artikel 9.

De Wefli w.ren. vaarin verpl.egden w4’de1I ogelIonwn. mtneten

gezond giegeii elt ing rirlmt Zijn en voldoeflde ru imt1 t rvat.

ten V4 01• liet daarin te huisv4ten aatita! ersonrn.

Zij. hij Wie di’ vet leegdeit WoI’dClI LlitlH’Steed, en de overige

b helm 1 ijwoneanle persnlwli iiioetelt zijim van oe1 zedelijk

geti i’alg’, CII Vafl 1 ((‘114 4 ii’Ijj ke t esr liavi ilg.

Artikel ‘u.

Gzins (it’WOOii il’sttlit’ ter enderslifinumig Vali geitiiwti van ge

onleu— va ii.r(’uLeiI ei van persoiien die in cene Ri)kswerkiizrichtiiig
ning. zijn opgen()1il4’n kan, het Ceiitranl (1ollege voer de Hec1a.-

SCI ‘t’i IlLr Ch1fll (1(1. iii 1 ,Îjz )11114’l’(’ gi Val 14’)) verleend viwden, indien
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Zulks vnr dcii V l roiI.,ouv Vdll lict gr’.iIl 4H1 cruiijdclijk is

4hfl iidisii 1 ij l4I’St(1I ii iiii.r iiii i dc IgViId( V(rv;i icn

is t41ai1I

(hIt. hct tijdsHj v;i;a ‘Htshii iict wccr *(iln zs iImand4i1

is vcrw tjdcrl -

dat asts1aat, (liii lict rcxiii nlct iltstr was. tccn hct

strifl’arc fijt vcrd iZ4ï14’ci.r41

dat tI’l,cIlrh1c zclt zl,•cl ii .lijk zijn cziti stclIIlt.

Artikcl :H

1 sti1lIlI. vur t.ImIiI 1staat iii dc vet zocdiiit l’dtrnhlaiit.

van dc ldriiic nitgavcii. vcr 4kfl jttiwa zei ven aan de uit—

Of t 911 rnz van het patrt ‘naat. vcLiJonf feit.

Bij 11e ;iliVrIg4 Va.ti thit Li 1iS141 ie IHUIII II i’t 1 4 11 it’i1iiift der

41(4[li ie, lt ‘i r dl ‘II 1flt 14 ( 1 1 iij iie 1 iisti’I 1 iiii 1 1)f’4i 1011(1. te

WI nIiit V+ï’eli’i.i1

1 h):.t Iil%i’I

1 )i jtIstc1liIILf1i llnlIcII \i4[ liet (‘11141e iH’ itiaalideti April. Vur.’kenitig

In ii. 1 )i’t 1I,er ‘It .Iaii nari aati 1 iI1z•Ii Mi iiister eetul opive j flt liet

viii het titaa1 h1*11I aaii ewnnt sulisidie. dat haar over het

f!St’. t \Va ‘ lerdi ‘ii VicrIi’ kvari aal (les •jtia rs wekoant.

Ariikui 3;-.

1 )Hze 1iIii’%ter kan (en :tlicn tilde VUil zijneui wege ‘ii cildIl’— TIziclit.

Z(,(’kdiiela iie$ti’lhli Iflhiti’ (1011 155 erlugsat (1011 der iiisielliii’n,

û(k Vet i’ dic PV;i 1 kiji. waar ‘r geen ii 1 ‘si<iie is na Iiie—

vra agd.
Ib iitiliii_eii xijii veritlh’lit aali gl1LH’illdeiI ‘sliiiister tf dtor

dezeti t1lI1 Ik’ VijZOIi iiiihtiiart’ii, 151110(1e 111111 liet (..et.raal

( olh’ri v tr lie 1elassetriiit v dh’<Iigi’ in1ieiatiln_4 ‘Ii ever Iitiiiti

bctiineiiiigc’it cii (IVet de iiitkûtiïs tOn (klarVail te geven.

Zij hft11191 tiiitfl’lit dc 1t(’t5(ttu’1l. Vi0V ri’ciisseerilig zij Ier

hand JiOtileil, aaiitceketiing Iii dnarttle i’tetiu1e ivicistti’s. welke

V(i(1e4’I1 I911 (IIHI1’ ( )Iizii (1i1Ii$t0i’ ti’ stOlll9i t’is(’lIOli.

Artikf’l 34.

110 illst(’lliligdll 1It)1l(.LOl1 Van Int re uitgaven V(l(tt’ de reiiaseerjin.r Beek

llaLl\VkC urig (‘ii Zt4V00i iogi.’Iî,jk t’zeiid’’rlijk Iti’k. Ittiutlitig.
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Bj deze boekhouding behooron tevens de quitanti4n vi ior

verleende ondersteuning, de contracten van afbetaling of terug
betaling, met de ont’ligencn of bedreigden gesloten, benevens
een overzicht van den stand van ieder dezer i keiijnen en
dc rekening van, het beheer over iedere aan iie instelling
toevertrouwde uitgaanskas.

Deze 1400k1101.ldi iag kflfl ten alleai tjdi’ door of vanwege Onzet t

Minister worden nagezien. Afschrit’h;n of uittrekseis van deze
1 oekhou4iing. welke door (inzen Mini ster worden verhi nI,
Wor(len door de 1 nstcll iiig ‘1 t verstrekt.

Artikel 3.

Toezicht oa De hoolIeta der gezinnen, waarin rsoawn, ter zake van
gezrn zet u las’et t ing dooi eew an$elling ubidaê oi dt Lenoten,

veipieging tei. vet plenig /nn ge1aui Ot /1)1) II put ii t aan 410 door Onien
Minister aan te wijzen ambtenaren. alsmede naal de leden en

den secretaris van het Centraal Ci ‘hoge vo ,r dc i{eclasseering
toegang tot. zooi.htnige personen i t tot plaatsen. waar zij worden
verpleegth te geVefl en ouita’ent (le verpleging alle gcwenschte
inlichtingen ti ‘ verschatfen.

Deze verpliclititig wordt vermeld in de overeenkomst tot

huisvesting. hedovld in artikel 7.

Al’iikOl 36.

Algemeene Algnieene St) siiiiOn, a s bedoel t! in artikel It) sub kunnen
u1isitlifl. tIOi’r (>1)5 vonlelI toegekend op de voordracht van Onzen

Minister ‘iVer een geheel •jaar, ten bedrage van ten hoogste

diie vierden van iie kten, over dat jaar, verbonden aan de

plaatsing van 191 hOt toezicht OVOL’ ont&dagetieii (4f’ bedreigden

en aan werkzaam nheden ter v iorbereidi iig of bevordering van

zoodanige plaatsing.
Onde (leze kosten valheii onder meel’

ci. de bezoldiging vami plaatsings-ageiiten. algemeene ])atreofls

en van het personeel Van

b. reis— 011 1,ureaiikestiia van (leze,

Artikel i37,

Toezicht ‘t ( C(’11 subsidie Voor bezoldigmg vtm aaa’soan wordt gereven,
benoemt fl ten,’ ij h u mli 1 i noen ii alg di oa ( )nYefl Mini t + i i i iedgek ei ii d

en arbeid Onze Minister kan den arbeid dezei’ persomteil ton allen tijde
plaatsinrs

agenten 0hz.



13 504
1e.ii nagaan. en zon liondig iii veiband d;nriede c,alen. dat

n frdere uhsb1ieering voor hun -alaris zal gsliieden.

Artikel 3.

Voor Ildere alt 01w kosten 111 verband met. de teclasseering subsidie
kummnon door Ons aan instellingen subsidiii, als bedoeld in 0(11 andere

artikel 1 9b dezer regeling worden toegekend, op de voordracht a1enwene

van Onzen Minister, die hierover vooraf het oordeel
uatgaen.

(‘ntraa1 t ollege voor de ic’lasseeri ng inwint.
1 let 1iur van dit subsidie wordt vastgestelfi In verband

nat den stand tier gel4im)ddelen van iie instelling, en doat

im rd 0fl om va.ng hart r beflÏ41 1 ingen.

Aitik4l $0.

d n Lacht valt ( Hizen Mi lijst er (111* ter zake vonmtf bibsidie Voor

1 mei t ‘ent ra;i 1 ( ‘ol Ii ‘g V ‘r de Ri.rlasseerin hoort, kan door ûs oprichting

door Ons te t ple11 vuur\vaardell Vo4 r de ‘stichting, •n toerusting

1)ridii1g ol toerusting van inrichtingen ten dienste ‘lor reclas- iiirichtiflgen.

sering uit s B ijks kas etit hednnt in eens of wel oene •iaarlijksehe

bidrage voor route en aflossing ‘ ;mn luvpotheeai re of andere schuld

tdnremah (‘Cfl l)0J)al1l aantal jaren ;LalI 00110 instelling worden

t egekeaid, iiitiieiu vaststaat, da t aan dc bedocdde inriehtin

voldoed 1oh ,eftc bestaat,

Artikel 40.

liet, in lu ‘t. v ri g a rij kel bedoeld su bsidie kan niet hooger

t dan hetgeen door 4k’ instelling uit eigen middelen eI’ met

stc’uIl Vflfl andereN wordt feit koste gelegd voor het doel,

waarvu’w liet subsidie dieneit iuioet..

I)e plan nt’ii vi r 1 ou v ‘n inricht 1 ng behoeven vooral’ b

tni’lkcuriuug van ( )i wei 1 Miii i.stt’r.

‘11I’I’Ei [‘

A itikel 4 1

t )111 IaL!eIu’11 vo r \vicr rt’lasseeri lig iWCfl hei nociintza n van Iterciil

in-ai 1hini.cui 4 1L4( 114 1 1)0We4ing te mathten ,ijtm kumwmi ‘i iLI ttlfli.Z iii

tint r Onzemi Miflisu’r tea’ reelasseering worden aangewezen

aami instelhiligen, die zich in het alg’eiiieen bereid verklaard

h( hht ii /oodlllLU4 td1lV 1)/11112,4 11 0 lanvadldefl
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Artikel 4!.

Regelen v r Bij liet tloeii en aanvaarden van aanwijzingen zullen de
aanwijzing. ‘ol±ende regelen iii acht genonwn worden

l geen aan’ 1J71U ial gei liwd n of gehandhaafd ‘ 01 dt n
indien (le instelling aantoont, dat (laarteren gegronde hezwa
flfl bStfl

2°. de uit de aanvaarding der aanwijzing do instelling
onmiddellijk oozt loeiemli ko%trn ?ulldn uit R1)k ka weiden
vergoed, met inaehtneining van het sub 3. bepaalde

3°. de aanwij zingsbesch ikking geeft zeoveel mogelijk de
richting aan, waarin de reelasseeringspoging zal worden geleid,
alsmede welk bedrag voor th daaraan te 1 estcden kosten n b
zal mogen worden overschreden.

Zullen deze ko’,ten vem nioeclehjk mne m daim t 3OO bedi agen.
dLm woidt het aan ijzing,hosluit met genomen, dan na Onze
machtiging.

Artikel 48.

Voorwaar- Onze Minister kan zijne aanwijzing en de voortduring daar
tien bij van afhankelijk stellen van voorwaarden, waaraan de aan

rn. gewezene zal hebben te voldoen.
Voor zoodanige voorwaardelijke aanwijzh g komen inzonder

heid in aanmerking

voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen ‘n minder
jarigen, ten aanzien van wie de voorziening in de opvoeding
van Regeeringswege voorwaardelijk is he4ndigd,

Artikel 44.

Verrekening i)riemaandcijjks, tegelijk met de opgave i, bedoeld in artikel 32,
van kosten wordt door de instellingen eeno opgave ingediend van hetgeen
voor haar ter zake van ha.ro hemoeitugen voor de haar aangewezenen

gewezenen.
toekomt.

Artikel 45.

Toezicht op Ten aanzien van &io verpleging van aangewezenen en van
reelasseering het toezicht 01) hetgeen door de instellingen te hunnen behoeve

‘fl ‘ oclt gedaan, vimiden de aitikclen van Hoofdtuk T, Titel Iii,
gewezenen.

dezer regeling zooveel mogelijk overemikomstige toepassing.
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Artikel 4(.

1 ie ainwijzing kan door ()nzeII Minister hetzij am btshai v, ntrekking

hetzij op verzoek der instelling, worden ingetrokken. indien aa

Pcrsooflikjke of znk l Ijko onistazalighedeji daartoe aanleiding Jznwen.

gtvon.
Artikel 47.

Ten anZidfl Van 44SOtiOfl. Wifi’ aaiiwijzin is in trokken.

kan opnieuv aanwijzing geseltieden.

Artikel 4S.

t het doen eener aanwijzing ktz iman vo ir zoover deze Bevoegdheid

met 4iflhl)tsliJlO dooi Onien fmnitet C( hiedt — ooz%tellen tot het

worden gedaan daar reclasseeringsratlen, door ambtenaren der

reclasseezing, of dooi olleges tn zegenten ovez of (law( temn en

van strafgestichten; voor zoover betreft de rijksverkinrichtingen

Voonh uizen, door den hoofddirecteur; voor zoover betreft de

verpleegden uit de ijks- voodingsg.tirhten door de hoofden

dier gestiehtrn.

hoOFDSTUK ii.

Pr’Tntieri’ :a,i.

Artikel 4ÇL

Bedreigden kim iii iCH ter reelasseorizig wordii t aa ngewezen aan Aanvullende

1 ustoilingen, die zich bereid verklaard hebben tot het. aanvaarden l.eretd

van zoodanige aanwijzingen.
k lam ing.

De bepalingen van het vorig hoofdstuk vinden ten (leze

zooveel mogelijk ovoreenkom istige toepassing, behoudens iie

na’volgende afwijkingen.

Artikel O.

De aanwjjzing geschiedt niet, tenzij tevezis termen aan titte1 of

wozig zijn om de stratveivolging ooiloopig te s hoien of uit lwimngdei

te stellen.
.

vervolging.

Artikel 51.

Aanwijzing van bedreigden geschiedt amnI?tshalvo of op voor- Brvoegdin,jd

stel hetzij van eene histelling, die de in artikel 49 ge- tot het

noemde bereidverklaring heeft afgelegd, hetzij van den reclas

*enngsraad dan wel van het Oponbaam MmnNterle oom zoovem

betreft bedreigden, die in de huizen van bewaring verblijven, voor

kan het aanwijzingsvrorstel ook uitgaan van het College van lIreigilen.
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Regenten of den Direewur. ( aan dle voorstellen niet van het
()ponhaar Ministerie uit, dan wordt dit daaromtrent gehoord,

Artikel .

ooikoii liiil ien d stl’LLI’Vervoigiiig lot e daa tsin.r voor de eerste
‘san ersti 111 h mi ?u
opzending. kunnen ltMdeli, en iwrlialjiig van straf have feiten 1oor ik

bctiïkkcn persoflê’ii mmv liet i1eel van liet Openbaar Ministerie
vrinoedeIjk zon kumwn worden voorkonien. bijaldieti artikel 49
dezer regeling op ben werd tt•gepast, doet dit een voorstel
tot aanwijzing ‘n stek het inmiddels de vervolging uit.

II’ 1< )Fi)”tlt’E 111.

ts! t’ictehe t’ILi(1’4biIoe.’iuq,

Art,ik4’l .

l3egrenzing ( ‘sTfl)’5j lietij vt ii het 1 est ii ur f den di r eiur eetwr
der recht strafjiii’ielatitig, hetzij van eeti ambtenaar dor reelasseering,

hetzij voor zoover 1 ‘treft ‘crs iwii 14j artikel 49 1edoeld,

bernoeiing. van het Opeiahaar Miuisteri*’, dan wel aInhtslI:11v4.’, kan
Onze Minister — zoo mogelijk het Centraal College voor
de Reelasstwring gehoord besltiiteia met betrekking tot
ontslageneii of l*dreigden t iepaald omschreven t naatregelen,

beoogend4’ hun behoud voor het maatsrhappelijk leven, te doen
nemen, mits, ‘saar 11io 111k na overleg met eene intelhng,
hem gebleken is, dat lwi. tretîeii van zoodanige uaatyegelelL
(1001’ mfl%tellIlW4 ii til hei oie.. iha’s tw geal met te ‘sel w

(lan wel 0111 bjjzon4h’r4’ rulhileil ongPWti’wlit.

Opdrat.ht aan Onic Mtnaste kan out /ooe4 1 noodzmz. limei hij uh hulp
h1ionkme 1uI4kiIOli ‘1fl bI1ondet 1d114 Lt 011 in (Ilt geLl bepalen, dat

de door hen ton (loze 9’ maken kosten uit s Rijks kas zullen
worden v rgoed.

Een voorstel, als 1 ij Ii* t ‘erste lid 1 edoold, 1 meeft nude
betrekking op liet 1Hrn.r van dc kosten der te nenwu maat
i’eelen. welke uit ‘s mjks kas zullen worden vergoed.

Artikel 54.

Is de b reelaseereim perso1i een bedreigde, dan vindt
artikel St toepa.ssing.
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Artikl .

Tn aanzien van lwt hij artilel 3 I)ed4Wldp hesluit. vindt Regeling der
het bepaalde in artikel 42, sub de en artikel 4L eerste lid, kosten, voor

overcenkomstige toepassing. waar len en

Op dO tiIeiiit der tr—t 1(1e \lV lLUdeIl oi&1t doo of
)nzen Lrinister eeli liZeIId(’r tecir’ht gehoudeit. ex—art.3.

Artikel .6.

De inteilingcn amvaarden de verplichting on bij 410 iIit fl,.whikking
voering der in artikel r hed eIb’ maatregelen (Ie diensten der

der plaatsintsaenten of andere personen, voor wier bezoldiging

71J d0H1O4’11 Lilh4lle Lenwt( ii let he— hikkmg ae Onie

liiiister stellen ter vrlf’lIinLr v) t! onontbeerlIjke rte hez(1digde
hulp 1)eie \ i di( hti nr I,’taa1 uit l uateiad gtl ei ende de eet tr i rnn

1 Igen \anal de niweikii idin van het kaa ht4 u

;4rtike1 ;:1 •i 1ien —4u it.

1 lO )Fl)’i’UK 1 V.

lti /i1 ( “i’((’f (oI//1’ roos’ (b JrI(i1rs’flq.

Artikel 7,

liet entraa1 (1b ge or l’:lkring heeft ij ii zetel Z(tk.4

te -GraveiiIia. Cfl 11flCti-

liet bestaat uit teti lI st veertien 1deii, welke (Inor fl stelling.

worden benoemd efl ontslageii eil waarvan een door Ons als

Voorit t ‘r wordt aangew4z n.
De Inspecteur (Ier reel seeriztg is ambtshalve wlvisooren’1

Hei van het (ollege.Aaii het t illege wordt door Oie een

secretaris toegevoegd, aan wien door ( )ns een helooning kan

worden f4 egelegd.
Bij tijdelijke ont,steiitouis van het. üliege wordt door Ons in

de vervulling zijner w4’rkzntunhe(Iell op andere wijze voorzien.

Artikel S.

De ii’ioerning ler leden gesehiedt voor den tijd van 9 jaar. Afureding.

Een derde treedt 0111 (10 (IriO ,jaztr af volgons teii door Onzen

Minister van Jnstitîe goedgeken nhn rooster.

De aftredonden zijn terstond 1ierbenonibaar. De eerste aftreding

heeft plaats op 1 Januari 191 7. Wie ter vervulling eenca’ plaats,

buiten den hij don rooster bepaalden tijd opengevallen, tot lid

1WflOCfld iS, treedt af oji het tijdstip waarop degene, in wiens
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l1aats hij is bOflOk ind, tnoet aftreden. Van eene periodieke

aftreding geeft de voorzitter twee maanden voor het tjjdstip
van aftreding kennis aan 0nz4’n Minister.

Artikel 9.

Voorzitter en D voorzitter 9I de Se4’r4tari Vertf’geflWfl)rdigdfl het College.
Secretari. In sp(tNieisdwnde gevallen hamlelt de voorzitter namens

1i#tzvlv : van hetgeen in zoodanig geval is verricht wordt

nwdedeeling gedaati in (le t rstvnIgende vergadering.

Artikel 6(1.

Bij Ofltsteiitcflis of afwezigheid wordt de voorzitter, wat de

leiding der vergatlering betreft, vervangen door het in achter
:ecnvolgendc dienstjaren ofltjte id.

Bij witjken dienst iijd geschiedt d4’ rangregeling naar 410

raigsehikking der henoetnjngsbesluiten of hebben benoeininen

plaats gehad hij hetzelfde besluit, naar de rangsehikking der

l’noemden in dat be1uit.
Voor de dageijjksche leiding wordt de V04 rzitt.er bij ontsteii

teiii er angen dooi een dilat 1u door hem uatgenxdgd lid

Bij otitstentenis of afweziglwid Wt r(k de secretaris vervangen

door een door den voorzitter aan te wijzen lid.

Artikel 61.

Reis. en ver- De leden en het adviseerend lid genieten voor elke door

bktfkosten hen bijgeoonde ergadcrInLr ;an het G011eg4 een aeatiegeId

van acht gulden per dag.
De leden en de secretaris genieten vergoeding voor reis- en

verblijfkosten.

Artikel O

Bureel- Aan den Secretaris zal door Onzen Minister worden Wege

kosten. legd een abonnement voor bureel- en schrijfbehoeften, zoornede

tot bestrijding der kosten van de vergaderingen.

Artikel d8.

Werkzaam- Het College houdt een algemeen toezicht op den reclas

heden en b seeringsarlwid der in’,tellmgen en do nale ing der voorwaarden

bij de artt 26, 3.i—o, 43 en 55 bedoeld

traal College. Onverminderd het bepaalde hij de artikelen 88 en 85 is het

bevoegd inlitbtmgeiz te vragen aan de heturen of directeuren

van strafinrichtingen en rjksopvoediflg8gStiehtefl, en hebben
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(ie lCdCfl 0fl tie seri’Ctitis tet iiie gestichten en inrichtingen
en 1e daarin opgenomen persoawn vrijen toegang. in alle Ii jer
boven genoemde gevallen worden dooi leden en secretaris
geen bezoeken gebracht. dan inet machtiging van den voorzitter;
(ICZ’ ifld( htigimt ‘1OI(h ‘oor ieder bezoek hiizondriliik verleend

liet dient Onzen Minister van bericht en raad in de geval
len hij dezon algeieiitn itrel van bestuur aangewezen
en wijders in alle gevall4-n. waarin Onze Mi!iister dit veii
sehelijk oordeel t.

Artik:d i4.

liet Cilleg doet4 voor zooveel ii.dig, inededeeling aan
()nzen Minister van de feiten cn im.tandighetieii. die hij het
uitoefenen n dat to zi lit le zijnet kennis tjn gekonwn
Hot (ollege i-. heoetrd ii iai hij aan te geven maaticgel ii

v nrzienuig. welke het eraiioii acht.

Artikel 4.

liet College neemt in OIiderZO4k vraagstukken op het gebied
dei 1e loering en e,tigt, ofldt r ii dedcehni. van de int

k4 nistcn daarvan, de aandacht van Onzen Minister op middelen,
die bevorderlijk kunneti zijn aan het doel der reclassering.

Artikel 66.

Het College stelt een reglement van orde voor zijne werk

zaamheden vast en brengt dit ter kennis van Onzen Minister.

Artikel ‘7,

Tot het verrichten van zjjne wcrkz.aamhedeii kan het College
zich vet-doelen in afdeelingen.

Het verrichten van bepaalde werkzaamheden kan het College

opdragen aan een of meer leden uit zIln midden.

Artikel 68.

Van een voorgenomen plaatselijk onderzoek worden de direc

teur van het rljksgesticht of het bestuur van de ereenigtng,

stichting of instelling in den regel vooraf verwittigd.

Artikel 69.

Zonder toestemming van Onzen Minister wordt aan do ijoor Gehetm

het College behandelde zaken geen openbaarheid gegeven. houding.
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Artikel 7t.

3aarvrIag. liet C11ege doet jaarIijk voor i Mi aan Onzeii Minitr
ver-4ag over zUne bivim1iniii n verriditingen in het af•
io’ien jaar.

Artikel 1.

Oziitrnt de iutwtWn van het (o1Iege en de ijze van u-
eefening daarvan knnnen ze noodi doûr Ons n1er reIf’n

worden ge4e14l.

.‘5î(Jtbe))(iiifl,Vfl.

Artikel 7.

1 0z0 aig.nn naat rei.e1 v ii Ii ii ur kan ordeu

gehaald onder de 11 titel lels erinsicHng.

(inze iliniter is bev4 ri1 nwl’ re vu rhriften te t’n Ier

uitvring vn dit besinit.

ldt be.iuit teedt in lim met en t*eden dag na di’9

der (Iagteek*flIflg van het StIKfSbItP? n van de S(ttroe.

waarin het is gplaatst.

Onze Minioea van Justil ie i he1at i net de nilvoering van

dit IWSlUit. iWtWf1k III it(t SHvtsbb’I CLI 1fl de Sotr&4coun,nP

zal worden geplaatst, en watrvan afehrift zal w rde

aan den Raad van tatc en aan de Algemeene Rekenkanwr.

ravcnhag, dcii 1 frn I3eceinter 1 i 13.

W ILHE LM 1 NA.

1h’ .31inisbr ron

II. oRT.

CitgcLevcn den add (eintigsI’ n Dei.etnher 191i.

1» Jfiujçter ran .ïiiiik,

FL. 0 RT.


