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Set is mij gebleken dat de laatste tijd wel eens gedachten zijn uit—
gegaan naar het houden van bijvoarbeeld een soart tombola of andere
von van inzamelingsaktie ten behoeve van bepaalde aankopen voor het
werk binnen de inrichtingen.
Goedkeuring aan dit soort akties, waarvan de opbrengst in feite neer—
kant op een materiële schenking, werd dezerzijds steeds onthouden.
Aldus zouden buiten de begroting am extra middelen warden verworven,
hetgeen in strijd is met de wet, aangezien de uitgaven zijn gebonden
aan de bij wet vastgestelde begroting. Via akties zouden dan, voor—
namelijk uit particuliere bronnen, goederen of andere voorzieningen
warden verkregen ten behoeve van het rijk (oak bij aanwending ten be—
hoeve van gedetineerden zijn deze voorzieningen ten faveure van het
rijk), welke het rijk zelf niet wil of kan bekostigen. Vervolgens zau
een ongelijkheid kunnen insluipen met de beschikbare middelen in aridere
inrichtingen. Tenslatte moet warden gewaakt tegen de ongewenste pu—
bliciteit die dergelijke akties het gevangeniswezen zauden bezargen.
Dezerzijds bestaat voorshands geen aanleiding om van deze gedragslijn
af te wijken.
Denkbaar is oak, en dit komt nogal eens voar, dat een materiële
schenking, bijvoarbeeld uit pure vrijgevigheid, wordt gedaan. In prin
cipe plegen schenkingen aan het rijk bij wet te geschieden, zeker
waar het gaat am vrijgevigheden van mm of meer grate waarde. In de
praktijk zauden zich echter amstandigheden kunnen vaardoen die een
afwijking van deze stelregel rechtvaardigen.
In verband hiermee, en aangezien de eventuele consequenties dezer—
zijds alsdan beter kunnen warden averzien, gelieve u, alvorens in
anderhandeling te treden met de gever aver acceptatie van diens aan—
hod, mij hiertoe schriftelijk am machtiging te verzaeken.
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MODEL
• ARBEIDSREGLEMENT voor
De directaur van~,
Overwegende dat ingevolge artikel 4.9, derde lid, van de
Gevangenismaat:egel in de werkpiaatsen year de ~ dujde
lijk zichtbaar een arbeidsreglement dient te zijn opgehangen;
0ver~egende dat ingevolge artikel 23 van de Begihselen~~~ gevanqeni~_
wezen bet beheer van de iarichting bij de directeur berus-t;
stelt vast de volgende bepalingen die kunnen worden aangehaald als
“arbeidsreqle~en~ veer
Artike]. 1
De gedetineerden die in een huis van bewaring verblijven, zijn nie-t tot
arbeid verplicht.
Indien zij verkiaren aan de inriohtingsarbejd. te. willen deelnemen, word
zij te dien aanzien op gelijice voet behandeld ale gedetinee~d~~ in een g
vangerais.
-

Artikel 2
1. De gedetineerde wordt zoveel mcgelijk te werk gesteld oo een wijze
en op een plaacs die bet meest beancwoorden aan zijn wensen en
bekwaamheden; blijkt dit niet mogelijk dan wordt hij tewerkcesteid
daar waar een arbeidsolaats beschjkbaar is.
2. De tewerkstellingvan de gedetineera~~ geschiedt naar de volgorde
van hun binnenicomst in de inrichtinq.
Is bij de binnenkomst in de inrichting geen arbeid beschjkbaar dan
wordt de becrojcken gedetineerde in afwachdng van de toewijzing
van arbeid op een wachtlijst geolaatst.
*

Artikel

3

1. Dc gedetjneer~~ kent in bet algeneen veer overolaatging naax can
andere arbeidsplaats in aanmerking indien hij €enminste ~n naand
achteraen 00 dezelfde arbeidsolaats werkzaam is geweest.
2

:en Jer:oe~ tot ever~laats~c naar ee~ ancere arDe_csplaats c~eqt te
worden gericht aan de arbeidsnedewerker onder wiens toezicht de
gedetineerde de ooaedragen werkzaa~xeden verricht. Hec hoofd van
de afdeling arbeid beslist o~ deze verzoeken namens de direcceur.

Artikel

4

Dc arbeid duurt ten ‘noogste a war per dag ~n 40 uur per week.
00 ton— en feescdagen alsnede de zaterdagen wordt geen arbeid ver—
richc.
2. De arbeidstijden z±jn:
•
s morgens vail‘s middags van

tot
tot
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..
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.uur.

3. De arbeid wordt in de loop van de ochtend en de niddag onderbroken
door een palize van telkens een kwartier.
De tunchpauze &uurt tenmins-be drie kwartjer.
•

-

-

-

-

4. De arbeid wordt verder zoveej. nogelijk ononderbreken verric’nt.

2. De gedetineerde is daarnaast verplicht op gezette tijden op
aanwijzing van het hoofd van de afdeling arbeid of een arbeids—
medewericer de werkruimte te reinigen.
Artikel 12
De gedetineerde mag alleen met toestemining van het hoofd van de
afdeling a.rbeid in de werkruimte posters, stickers en andere
afbeeldingen aanbrengen.
Artikel

13

1. De gedetineerde kan aansorakelijk warden gesteld voor door achte—
loosheid of moedwil aan het rijk toegebrachte schade.
2. De schade kan op het arbejdsloon warden verhaald.
Artikel

14

Indien de gedetineerde de goede voortgang van de arbeid verstoort,
kan de directeur met toe~assing van het slotartikel van het huis—
houdelijk reglement hem tijdelijk van de gemeenschaooelijke arbeid
uitsluiten, dan wel kan hem andere arbeid warden o~gedragen.
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