De commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Almere is op zoek naar een nieuw lid. De
wet verlangt dat de samenstelling van de commissie zo breed mogelijk is en in ieder geval een
rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk omvat. De
leden verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig.
De commissie is op zoek naar
een lid met een medische achtergrond, bij voorkeur een psychiater
Taken van de commissie van toezicht
Het woord zegt het in feite al: toezicht houden. Maar dat is niet het enige.
− toezicht houden op het verblijf van de observandi in het PBC;
− vragen van observandi aanhoren en in bemiddeling nemen of
− grieven en klachten behandelen via de beklagcommissie;
− en zo nodig de directeur van het PBC, de Minister van Justitie en de Raad voor
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming informeren en adviseren.
Het Pieter Baan Centrum (PBC) van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en
Psychologie (NIFP) is de psychiatrische observatiekliniek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het is formeel een huis van bewaring met een specifieke taak: het doen van diagnostisch onderzoek
pro Justitia. Dit betekent dat gedragsdeskundigen van het PBC mensen onderzoeken die verdacht
worden van het plegen van ernstige misdrijven.
Eén keer per maand, op de derde maandag van de maand, wordt 's middags vergaderd volgens een
vaste agenda. In deze vergadering worden de lopende zaken besproken, doen de
maandcommissarissen en de beklagrechter verslag van hun werkzaamheden en worden ingekomen
stukken besproken. De vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die de commissie
informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen. De commissie
vergadert in principe één keer per vier maanden in besloten kring.
De leden van de commissie van toezicht worden door de Minister van Justitie benoemd en ontslagen.
De benoeming is voor een periode van vijf jaar (tussentijds ontslag is mogelijk) met tweemaal de
mogelijkheid van herbenoeming. De leden ontvangen naast vacatiegelden een vergoeding voor
reiskosten.
Solliciteren kan tot en met vrijdag 31 december 2021 door een curriculum vitae en motivatie te sturen
aan cvt.rb-midden-nederland@rechtspraak.nl.
Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met mw. mr. Mariëlle Jong, secretaris van de
commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum op nummer 06-21877676.

