De Penitentiaire Inrichtingen Vught vormen een complexe organisatie met speciale regimes waaronder
de Extra Beveiligde Inrichting, Terroristenafdeling, Beheersproblematische gedetineerden en twee
Penitentiair Psychiatrische Centra. De Commissie van Toezicht bij deze inrichtingen werft nieuwe
commissieleden, bij voorkeur woonachtig in Midden- of Noordoost Brabant. De wet verlangt dat de
samenstelling van de commissie zo breed mogelijk is en in ieder geval een rechter, een advocaat, een
medicus, een psychiater en iemand uit de kring van het maatschappelijke werk omvat. De leden
verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden- behoudens vacatiegeld en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. De commissie is op zoek naar
Leden (m/v) Commissie van Toezicht (weekcommissaris)
Gelet op de aard en samenstelling van de commissie zoeken we in ieder geval een medicus of een
kandidaat met een verpleegkundige achtergrond. Kandidaten met een andere achtergrond nodigen wij
ook van harte uit om te reageren.
De commissie vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand vanaf 16.00 uur in
aanwezigheid van de directie van de PI Vught. In deze vergadering worden de lopende zaken
besproken, doen leden in hun rol van maandcommissaris of van voorzitter van de beklagcommissie
verslag van hun werkzaamheden en worden beleidsontwikkelingen toegelicht.
Taken van Commissie van Toezicht
- Toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming in de Penitentiaire
Inrichtingen Vught.
- De vragen of grieven van een gedetineerde aanhoren en in bemiddeling nemen.
- De klachten behandelen via de beklagcommissie als bijzitter.
(De zittingen vinden plaats op maandagochtend of maandagmiddag)
- Zo nodig de Minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Strafrechttoepassing
informeren en adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden
bejegend.
De leden van de Commissie van Toezicht worden door de Minister voor een periode van 5 jaar benoemd
en herbenoeming kan tweemaal plaatsvinden. Er dient te worden uitgegaan van een tijdsbesteding van
minstens 3 dagdelen per maand tijdens kantooruren. Daarnaast zal er nog tijd gemoeid zijn met
voorbereidende werkzaamheden. Ervaring en kundigheid op het gebied van bemiddeling/mediation is
een pre. Meer informatie, ook over de vergoedingen, is terug te vinden op www.commisievantoezicht.nl
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw S. Groenevelt, secretaris van
de Commissie van Toezicht, tel. nr. 088-36 21067.
Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de Commissie van Toezicht dan nodigen wij u
uit te reageren. U kunt uw brief vóór 18 januari 2019 richten aan:
Commissie van Toezicht PI Vught
cvtdenbosch@rechtspraak.nl

