
STAATSBLAD 
KONINKRIJK DIR NIDIRLANDIN. 

(N°, 374,) BES L lT 17' m11 den 24sten December 1910, 
houdende vaststelling run CC IU' reclasseerings· 
1'CgP/il'lg. 

WIJ WILHEL~Il~A, BIJ DE liiL\TIF. GuDs, KoNINGIN DER 

NEDERLAXDEN, PRIN!"ES VAN 0RAN.IE-~ASSAC. ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voonlracht van Onzen ~lini sttJr van Justitie van 
19 ~m·cnüH·r l!lln, :Jclo Afuecling- ,\ j U, n". 582. 

Den Haat! , .,lll t;tato grhnord (atlvies \'<lrl l!-3 Dccomber HJlO, 
n°. 23); 

Gelet op hf't naucr rapport van Onzen voornoemden .Minister 
van 22 Decf'lllbf"r HHU, öde Afueeling A/B, n°. 578; 

Hebben gocdgc\'olltlen en vcrstaan: 

vast te s tell en do na volgende bf'palingen, overeenkomstig 
welke de rt>dassoering ,.,m personen, ui e uit strafinrichtingea 
ontslagen, of ,·oorwaardPii,ik in vrijheitl zijn gesteld, naar eene 
Rijkswerkinrichting- urf·ig-un te wordC'Il opg-ezouden, of wel ter 
beschikking \'<111 do lh-g•'l·ring zijn gf'stl'ld geweest, van Staats
wege zal \rord Pn IJC \'t)nlc rtl. 

Artikel l. 

De rcc lasseNing drr pcr,.;onon, uio uit st.rafinriehtingen ont
slagen, of r onrwnanh·li,ik in vrijheitl zijn gesteld, naar eene 
Rijkswerkinrichting dreigen te \vordf'n opgezonden, of wel 
ter beschikking ,·an de Hegecring- zijn ge:;;leld geweest, zal 
kunnen worden bcrordcrd van Staat~:ïwl'ge door: 

1°. :-;teun aan particuliere bemoeiingen; 

2°. rochtstreeks<.:he overheidsbemoeiingen. 
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Artikd ·' 

Ondfll" ~ verpleegden'" worden in Ül' nchtcr:-;t.t:lmle bepalingen 
vorstaan hrhah·e in Titt>l 11 Yan lloofustuk I. 1lf' w·rpleeguen 
in lle Rijk SWl' rkinril'hting~ n. 

HO OFD S 'l' C K I. 

Stt•un aan tmrth·nllert~ bt-moellngen. 

TITEL J. 

ALli EMEE:SE nEPAI.l:SUE:S. 

;\ rtikPI :t 

In het Rijk gl'vo:stigdr.. ree htspr r:-;oon I i,j k heil! bezittende vor
eenlgmgcn en aldaar guYe:;tigde stit htiugl'll Pn instellingen 
wier statuten, st.ichtingsbrieven of reglementen het aanwenden 
van pogingen tot rcdassoering ,·an ontslagen gevangenen of 
verpleegden (lf van per:-;onen. die naar eeno Hi,jkswerkinril'hting 
ureigen te wonion opg~"zondcn, voorschrijven of gcuoogen, 
alsmcuc houdNs Yan zoodanig dol') ual"trevende. in hot Hijk 
govostigllP. inrkhtingen kunnon ovrreonkolllstig de brpalingen 
van dit hoofdstuk in het genot van suh:s idie. als bi,jurage in 
de door hen te maken kosten , wonJen gesteltl, "'t.mncer zi,j 
zich blUkons schriftelijke \'erklaring aan J e bepalingen van den 
tweeuen titel van dit hooftlstuk, voor zoo ver deze botrekking 
hebbon op hmuwn redassPoring:;arbeiLI , ollllerworpen. 

In cl n ach terstaamlP bepalingen worden even bedoelde ver
eonigingen, Rtil:htingen , instellingen l'n houders van inrich
tingen aangeduid al,.; ~instt'lling on". 

Artikel 4. 

Aan ag1~nto n of Yortegenwoordigors van in:-;tollingcn wordt, 
naar regelen, door Onzeu )linistor van Ju:-;titie te ~tellen. door 
ue bef; turon der guvangonisson en Hijks\wrkinrichtingf'll vr\je 
toegang ve rleun u tot: 

a. veroordel1lde go,·angf'nen of vnrplee~tln n, gedurende ue 
laatste zes maanumt voor hun ontslag uit Je straftnrkhting-, 
doch, indiAn df' t'oitoli,jke duur van hun !-;tntft\jLI milHier d,m 
een jaar bedraagt, gedurende llf' laatste hPift van dien straftijd~ 
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IJ. gr,·angcnf' n. die in W'rbaml nw t ('t!llt> tegen h en aan
hangige str:>t\·e n ·olging naar eene Hijkswcrkinrkhting clrcigrn 
te w on.len opgezonüf'n. 

Artikl'l i'>. 

Df' lti.i artikf'l li l• r dof'!u c ~uh:-;idif' kan br~taan in: 

0. fjt' ICOII C ~Ub:·ddif': 

b. b{j:nmll'rr sttlJ~idi c : 

bt~ iuP tf' ondPr~dtf'idf'n 

omlNstr•u n in g~su bsid ir . 
in 1 ". vc rpl r ging:;:;ubsidie rn 

TlTEL lf. 

\'ooit\\'AAHDES ES TOEZI CHT. 

Artikr l ü. 

.) Q 

Df' ill~tf'lling is wrplir·ht omtrf't1t dn pNsonf'n, tt~ r zake van 
wie r rf'da~sf'Prinf! zU van RrgN'ring::;wr·gf' sub~idic geniet. aan
teekening t r hondPil in overrf'nklltllstig vonr::whrift van Om~en 
Ministe r van Justiti r in tt ' rkhtcn rPgi s tc r:-;. 

Artikf'l ; . 

Dt' ins te lling llraagt zo rg, dat de gr gevrn s uhs hlie indf'nlaad 
wordt~ be:-;tcf'll voor l! f' t dot'l , waarton Zf' gcgt'vcn is. 

Zij houdt van dt• door haar tf'n !)('hoeve der reclas:;ecring 
gedane uitgaven n;Htwkeurig on afzotHkrlijk bock. 

Bij deze hoekhouding behoort r Ptlf' vNzamclillg van quitantii•n. 
BO suh~iûif' voor rPh;geld verl eend. komt in plaat~ van ePnc 
quitantie cone vf'rklaring bf'\·attnmle opgaaf van dag Pn uur 
van df'n aanvang ÛN reis, omkrtr·okrnd lloor den vertrgen
woordigf'l' tlf'r inste lling ontlf'r wiens tonzirht de ont:-;lagf'ne 
of verplf'C~llü vertrok. 

Artikt>l 8. 

Van buitengewone voorvallen , de in artikrl ü hedoPiue 
lJersonen betre tt'onde, geeft hnt be:-;tum drr in:::;t.clling ol1\·cr
wijlû kennis aan Onzen )Iini~tc r van Ju~titic . 
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Artikel 9. 

De in..;telling ve rs trekt aan Onzen Mini:..;tcr van Ju:..;tit.ie 
desgevraagd all<' ve rlangde inlkhtingen IJC• trdfcnu(' per;-;oncn , 
ter zake van wier redassecring zU subsidie gl~ niet. benPVCliS 
alle afschriftC'n C'll uittrek:sels uit hare rC'g i:..; tC' r:..; of hare boek
houding. wdke door uiPn ~fini:-;te r word C' n ,·erlangd. 

§ :!. Voonruord,•u. 

o. Yl' rpl e ~in g in g C' :..;ti c h t C'n. 

Den ve rpl nC'gdf' n moPt lle gPiegt ·n heid wordC' n verstrPkt tot 
het regelmati g bijwonen van godsdi (; n:..; toPft•nin gen der gezindte , 
waartoe zij bt ~h ooren. Zi,i moot<·n dp ve reisrit te genees- C'll 
heelkunui g<' IJPhandeling gC' lli (• ten. 

ArtikPI 11. 

Het pe rso neel, aan de gc:stichten ve rhnntlC'n 1 moet zijn van 
goed zedelijk gedrag. 

Art ikel 12. 

De ges til'h ten m oeten gezond gdC'gcn en ingericht z\jn en 
moetPon voldoende ruimte bieden ,-oor het daarin te hui svesten 
aantal per:sonon. 

Artikel 13. 

Voor de re inheid, zoowel wat betreft de gebouwen en me ube
len als de wrzorging van lichaam on kleeding der verpleegden, 
moet nauwgf'zd worden zorg gellmgon. 

Artikel 14. 

Aan de vfl rpl eogden moet wordon ve rschaft gezond voedsel 
in voldoende hoeveelheid; voor behoorlijke klceding moet 
worden gezorgll. Aan iederen verpleegde moet ~en afzonderlijk 
bed worden vr r:s trekt. · 
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,\rtikel lil. 

De verpleegden m ogen :;;\echts wonlen belast met arbeid, 
die evenredig is aan hunne krach'"en. 

Artikel 16. 

In hetzelfde gesticht mogen zonder toestemming van Onzen 
Minis ter van Jm;tith• geone verpleegdon van ' 'rrsdlillencl ge. 
slacht wordPn opgenomen. tenz\i in gelwel ,·an f'lkander ge
scheiuf'n afl.lee \i ngcn. 

ArtikPl 1 'j. 

Waar de Yerplf'cgllen getluremle df'n nacht ni f't .-.nlh'rling 
afgeze~ntlenl wonlcn, mo0ttn ÜP \'O••r hen ge iJezigtle gemeen· 
i-'Chctppl' lüke slaapzalen z\jn ingericht. en moot daarop gedurende 
J en naclt t toezirht wurllcn gchoudl'n ovNPenkomstig de rege
linge n voor elk !,w:-:tkht tl' di en aanzif'n door Onzen ~Unister 
van Justitie ~owcd t.n keuren. 

ArtikPl 18. 

DP. wrplkhte arl•t•id zal niet langer zijn dan ten aanzien 
van lwt arbeidsvak in do lwtrnkkr n strPek gt•bruikel\jk is . 

ArtikP\ Hl. 

Met inachtneming van aanleg. neiging Pil ll'eftijd zal de 
arbeid zooveel mogol\ik er op gerkht zün , om YakkC'nnis aan 
te brengen, aan te vullen of te onderhouden. 

Artikel 20. 

Het arbeidsloon Jttod, voorzoover dit do kosten der \·erple· 
ging overtreft, in ovcnn'digheid zijn tot de waan\P van den 
gelevcrden arbeid. 

IJ. V c rpl og ing huit o n gcsticht()n. 

,\riikol 21. 

B\i mee r d n urzamn h uis\· e::; ti ng der verpleegtien in gezinnen 
hlijft lle instelling er voor vcrantwoorll clijk. dat l•ehandeling 
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en Ycrpl rging· n ·t'la!-:sl ·t·ring lt•n tlol'l lwhlwn. 'l'usscllun haat 
en lkll gf' lll'. dit' aan t.k \'l'l'f'll •t•gdt' n huis,·r:4iltg' YPrl cent. wordt 
een ,.-chriftPiijkt.~ ' '"t' l'l't' ltkt•ln sl aa n; .. !ï·g: 1a1t. 

Artik"l :..!:..!. 

lJ•~ze 1)\'Nf'l' llkom,.- t lll üt•t itt •' ik gP\';tl l~t•p:tlin g•· n IJP\·atbm. 
die eenn vt•rpl••ging· O\'l ·rcenknln,..lig· d tl :trtikl'it'n \lt . l :..1, 1-t-, 
1;:), Hl Pn :..!() \\':t:trl"•rgPII. 

Artikt· l :!1-1. 

lJe in,.; tPlling i:-; n wplicltt afdnPIHlo maat regf' !Pn U· IICJJI Cn, 
tt>n einde de st i ptr nal c,·i ng- dt ' r hi_j lwr \'c •rig a rti kr l bt>doP ide 
bepalingen tu Yorzckt' l'f' ll . 

. \rtikr l :!-1-. 

De \Wm i ng•' n. waari 11 tl•· vcrplt ·t·gt.lf·ll \Y nr<.l cll t~pgu nc)mnn 

moeten grzond gckgPn 011 i 11gerkh t zij 11 1· n ,·old of' tltl f' rui llltc 
beYattcn voo r lH·t d:wrin te· hui:-;\ï•stf' n aantal 11f' l',.;(ollf'll . 

• \rtikcl 2ü. 

Zij, bij wie ue \'CI'!'locgden worden u itlJP:-;tcotl 0 11 dt' in wnnenuc 
verdere lellen nm hunne gezinnen mot-ten zijn n1n gncu 
zedelijk gedrag 011 behoorlijke beschaving. 

~ ~. Tnczicld. 

u. To e zi c ht hij v e rpleging in ge :'; t icht e n. 

Artikel 26. 

Na ontvang;:;t van de verklaring, da t eone instelling zich 
onderwerpt aan de voorwaarden, in deze regeling gesteld , doet 
Onze )lini:-.;ter van Justitie een ontlorznek in Rtellen omtrent 
de daarb\i opgegeven ge:-;tkhten. 

Artikf' l 2ï. 

Indien Onze Mini:-;ter ,·an Justitit' naar aanleiding van dit 
onderzoek IJeslist, da t een gesticht niet ,-nltloet aan de gestolde 
Yeroi8chton, stelt hij tle betrokken in~tr. lling in kenni,.; met do 
gronden <.lier heslissing. 
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Ar ti kl'! 28. 

De l•cs\ i:-: .·d ng. Jat 4'(' 11 ~·,• sti r h t wel voldoet aan ,·oo rnw\Je 
•:is('hcn kan !-!"4'l\OIIl f' n \\'4lrdell C•11llnr voo rl•f' linud. dat binnen 
een Jan ril ij h · :-;t4•\\e11 tt' ri 1 Ii.i 11 lw paa \t\4 · vt ·rhl'h•ri IIA't' n worden 

aa11~whra\'IH. 

Artik• ·l :.!H. 

1Je 4\nnr Onzt•n )lini:-;tl'l' v:1n .Ju:-;titin aan te wi,izf' n amlJ tc'· 
naren. abnwdn dt J \I'J t:n r n ck sPè. l'f'ta ri s va 11 het Gf'n tra al 
Co \1 ·gf' \'Ottr de H<·Ll a:.;:-;t•Prin g1 lltuc•t •·n tt •n :1111 '11 U,i4k in \.ll! 
gestit.:ht0n wordt' ll t of'~dat• • n: t.k h ct~t t'd• • n d4' 1' ~~·:.;til'htf'll vr r· 
Htrrkkcn hun all r dnor l1 f' n in hf't ltr lan g van het toezicht 
gewcnsc htr in I khti lt p:rn. 

Artit.;t'\ Ktl. 

\'an iedL•I ï · ,,, . ., rPe llkt•lll:-; t
1 

als ltl•dcwlJ in art. :21 , zendt het 
bestuur der l•etrnkk l' n inst c llin~ 4'1' 11 gowaarm vrkt af,.;chrift aan 
Onz«' n ~li n i,.;tcr van .I u:-;ti tie, ondN me<lN\ef'li 11!-!" ,.a n het t\jlb t i p, 
waarop dr g·4' Z i n~H' l'[ tl l'!-!" i ng i,.; a:mgrvangen. 

Artikel K 1. 

De hoofdrn d ·r gezinnrn . IJ\j \Yrlkc pcr::;onen, ter zake van 
wier rec\assecring Joor f'(•nu in:-;telling :-; uhs idie wonlt genoten, 
ter verzorgi11g zi.in gehub->vf'st, zi,in YNplil'ht aan J e door Onzen 
MinistN Y:tll Jn:-;titi c aan te wi,izen :unhtrnaren, abmode aan 
J e lellüll en J en sct: retaris van het Cent raal Co ll e~·~~ voor de 
Redass.:cring toegang tot zoodanign 1wrso:wn rn tot Jp plaatsrn, 
waar zij word4' 11 \'Orplecgd te geven 1'11 omtrent uc verpleging 
all e gC\rcnschtc iulil'lltingl'll te ,·e rsl' haffcn. 

Deze vrrplkhting wonlt vNnwld in de nverf'enkom:-;t tot 
huisve:-;tiug, ltcllof·ld in art. ~1. 

r. T o c z i r h t n p o n u c r,.; t f' nn i n g ss u b si di c. 

Artik<-•1 H2. 

Onze Minister van Jm.;titie kan , aiYOrL'ns o\·er to gaan tot 
verleening van onuer;o;tc uning:.;subs idif' cbclleu, in staat te 
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wordrn gesteld het. ter ondersteuning gekochte in oogen:;chou w 
te nemen of t.e doen nemen. 

Artikel 3~. 

De boekhouding. ucuoeld in art. 7, kan door of vanwege 
Onzen Minister van Ju:ostitie worden gecontroleerd. 

TITEL lil. 

HJoXiELIXU DER liE\\'0:'\E SUBSIDIE. 

Artikel :H. 

Gewone verplegingssubsidit>, in llCI J vorm ''111 een hoofdgeld 
per dag, kan wordrn toeg(•kenLl voor cl ken gewezrn genmgene 
of verpleegde, dw ten sptwdigstc J ia zij 11 ont:osla;.; of \'OOl·waa.r
del\jke invrijheidsstnlling, althans l1innf·n zr:os 1naauden daarna, 
door of vanwege eeno in.'tf'lling Ü'r reclasst•ering in verpleging 
wordt genomen. 

De regeling ,·an h<>t IJcdra~ dier l'lttbsidir en van het t\jds
verloop. gedurende hetwelk zii pel' hoofd zal kunnen worden 
gunoten, ge:oschieut trn aanzien ' .·n elkf'n gewf'ztn gevangene 
of Vt:rplcegdr uij bescbikking \'all Onzon )[inistr r van Justitie, 
o\·crcenkom!-3tig de navolgt·JH]n beraling,~ n. 

Artik"l Bö. 

Bii die rogcling wurllt r,•kt•ning gehouden nwt: 

u. a a rtl en O! 11 Y<lllg \':til de door dt~ i n:ostl'll i ng aangewendr 
rec lasseeringspogingon; 

IJ. hr·t '-••ordL!CI. hotwelk zij uit 1h n door uen ont:oslagL•ne 
verrichten ariJrid trf'kt; 

c. mogelijke bijzondere tegemof'tkonlingen mor de H•rpleging 
\':til don ontslagPilf' ()[ rigon 1:1i<.ldr len van dt•zt•n. 

Jn verlmnd rnl't b!jzomll'l'o omstandigheden kan door Onzen 
Mini !-3tcr van JustitiH llf' subsidie wordPn illgPtrokkcn of Wt:l 
het vastgcstdu bctlr:tg of tijds\'t•rloop wordt' ll gnwijzigtl: al voren~ 
hiertoe over te g;wn wordt donr Onzon ~linistf' r het gevoelen 
van het Gentraai Collogn voor de Red a,.;:oscerillg ingewonnen. 
Behouden~ lJi,jZIIndt'rn oJnstanJiglwdell zal de :Subsidie een 

b()(lrag van d(·Jtig <.:o11ts prr hoofd 0 11 pnr dag niet overschrijden 
0 11 godurewie niet lanL;or d;m örin 111aandrn kunnen worJen 
gPnoton . 
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\'oor personen. wif'r n~rpleging Joor b\jzonderc omstandig

heden ,·oor do instelling huitt>ngrwone kost0n me<lebrengt. 
kan hot i•I:'Jrag ller :-;ubsidk worden hf'paald up tcu hoogste 
v\jf e n zeventig cent.s pN honfd t•n per tlag t•n het t\jds\·er
loop np r-1'11 hoogste f~t"·n .iaar. 

Artikel 01i. 

Om ter za kt· ra n tlfo n'rpl('gi ng ran f'('ll !o'éWt•zen gonmgctw 
of ve rplf'f•gdl' snl•:-:idiP t•· kunn•·n grniot••n. mof't Üf' instelling 
emw aanYrag•' daartu~> inZt' IHien aan ûnZf'll i\-lini:-:tm van Justitie, 
uie n zij zon sponl.lig 1nngelijk van dPn aannmg diN ,·orpleging 
Yl'rwittigt. l>f':t.e aannag(! gaat \'t :rgPzelü van f'en inlichting:;
staat n\·PrennkonJstig Pen du11r diPn ~lini:-:t e r ,·astgestelll model. 

\'an hPt Piml•· dit•r \ï'rpl••gillg wordt f'\'l\IIOPn:-: teil spoP-dig:stc 
aan \'(JOI'Iflt>ldnn )lilli:-:t•·r kr•JIJIÏs gugevt•n; o11k dozP kl'nlli:';
gm·illg· gaat ,·, ·rgPZt•ld ''<111 ••en inlit-htingsstaat. als in lwt \·orige 
lid i•f'lltu•ltl. 

Dt• uithf' laling \";lil ";uil,.;iLliP g'l'Sthif'dt naar dP ke llZI' \'HII uP 
lwlanghrhh•·rHin in:-;tt•lling halfjaarlijks .. r driPJttaanll•·liiks. 

BinnPJI ('Pil maand 11:1 Jwr YPI'strijkPJI ,-an Jpn gl'kozon 
te rmi,in Zt \J1llt dt>Zt' <1<111 OnZPII ~lini,:tf'r ,-,u, .JnstitiP ee tw OJl· 
gav" ,-,m hf'l ht•J rag aan :-;uh:-:idi• :. waar(I\'P l' zi_i nvPr lli•Jl af· 
gr•lonpP-11 tt'l'lll\in aanspraak JIIH:tkt. 

l>••zP op~aaf wordt ingnrit-ht naar t't' n dnnr UnZt'll ~li11istor 

va:-;tg-usl•' ld fol 'lllld i•·r. 

(;t'\\'O tlt' JJdt>r,.;t•·uning:-:suh,.;idit· kan wnrdt•fl toegr: kf'nd ü·r 
~aki' van andt' I'P dan hij artikPI H -~ lwdo0ldt' n·t·lasSP.t' ring,.;. 
püg'Îilgt:n. \'flfii'ZOO\'fll' dPZf' lllf't hPtl'Pkkillg' tot hepa:ddf' g'f'\\'P.Zf\11 
gr,·a ngnllf'J 1 of ,-f'rplt•t>gd«ql tt-11 spoedigstf' na hun nn r,.;lag nf 
vnon\ltan!Pli,jkt> innijhoiust•·lling·. althans IIÏtllll'll zt•:-: maandAn 
daarna. wr•rdt' ll :111 ngr• \\'t' llll. 

Om t•· Llif'l' zako :-:uiJsidiu t•· kunnPII gPBiPtf'll. 1110et dr. in
:;tPiling- nonn nannag-P daartoP iJIZI' IIlkll aa11 ûnzrn ~fini:strr 
van .lustitif•: dczP aam-ragP gaat \'l~ rg•·zcld Yan f'l'll to('lkh· 
ting,.;staat O\'f'l'l)enknnt:-:tig een donr lliPn Mini:;;tf'r ,·a:-:tgc;.;tPitl 
lllOlit.ol. 
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Over ui (' aannag-e wint Ûl tZe )linbter lwt g(' vof'l cn in van 

het f'l'ntraal Co!IPgP ,·oor dP BPdas:-;t •P ring. 
In buitengewone g• ·valle;l kan bow•ndi('n aan lwpaaldP in 

:stellingen door Ons ren :-;ub:-s idi P-ht~drag in een~ \'Oor een 
geheel .ïaar worden toPg-P kt~nu. tPr und Pr:-; te uniug van hare 
aJ gellH'('ne wnrkzaamheil]: lln e(' r:-;tt • t\\'Pf' ]f•lle,: \ ';In uit artikel 
bl\jvcn daarhij lmiteu tllt' pa:-;~ing . 

. \ rtikt!l i-I!J. 

lJe t;PWOile nndc r:-; te uni l lg-:-;~ubs i d i P wordt , t' ;3(1o JIÏPt te boven 
gaandP: bü bf·:-·whikking- ,.a11 OI!Zt •n )Jinister ,·an .lu:-;tit ie toe
gekPnd ; wordt :-;uh ,; illi•~ lu,,·en dit he•lrag- noodi g gPoordeeld, 
Jan g-P:o;chi ('dt dit. hij door On,.; tP 1-!~'VP n IJP:-öl' hikkilll!. 

TITEL I\'. 

!* l. H{j::nuw·,·,, .o; ttln:; idi'' ,,.,. ::of,·,• rou p ny i ii!JPII lul J'l'f· la~;;:; ,'eriny 
I' UI/ llil l.s lu ,ljl ' l/ !}1' 1'11 ilf/"111'1/ 1'11 I'I' I'JJII•f•tjdl ' /1 • 

.. \ rtikt•l -~11. 

ln :-;te llin g•~n. di P zic h s•·hrifl •·IUk IJt' rf'id verklan·n. lll et 
bNrek k i ng tot don r Onzen )Jin istRr va n .I u:;r iti•• IJijzonderl ijk 
aan geWPZPII 1-('CVallgP lll'n Of \'C' l'JlleegdPn, !lil hUil ontslag of 
vuorwaHrdelij kt) invrijlwid:st(' lling-, lu•paalll Olll:-öehn •ven pogingen 
tot rer·lasstw ring aan tP Wl·ndel l: kunnen o\'t!rePnkcllnstig de 
be}Jalingen i(f'ZPr para g-raaf in IH•t 1,!t'Jl n1 \ ' :til :-;uhs idiP woruen 
ge~t P !d. 

.\rt.ikf'l ·U. 

Bij dü iu artikPI 4U iJPduoldtJ bereidvcrklariu g deelt dn instel
ling aan Onzen )1 ini s t••r \'an J ust iti n meue, tot wPI kn categorie 
en ""orzoovee l opname in VC'rpleging hetreft, to t. welk aantal 
van ontslagen gevangenen of vPrplPeg-u en din llereich'erklaring
zi eh nit :-strekt . 

Daarbij VPrbinu t z\j zieh reveus om veranderingen in de 
categorie of in het aantal ten min:-;tP \' ic r maantien Yan te 
voren ter kenni s van dien ::\Iiniste r tn hl't!ll gen. 

De bere i u verklarin g- ka 11 . mit:-; \'i er lttaanc!C'n van te ,·oren, 
worden opgezegu. 
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.\rtikf'l -t-:!. 

I ndicn t·en g-c vang<'ltt• 111' n •rpll't•gdt •. wit>n:-; \n·rkt•lijk., ,.;traf· 
qjLl ze~ maatH.l•·n nf langt·r l•cdt<wgt. naar hl'f ''"rd••f'l. hrtzij 
Y:lll hd hf':stum. lwtz\j \':\11 df'll dirt>df'llr \'all l11' t ,.;trafgP,.;tkht, 
waarin hi.i b-i IIJ1;!t'l111lllf'll , ,.,,ur liet tllaat:·whappPii,i k lt•v•'ll zon 
kunn•·tt w .. rden l•f'ltnud•' ll. ld,ialdif'll 11:1 zi,in nnl,.;lag 111' '''lil'· 
waard•·liJkt• im'l'ijlwidstf'lling· dnur t't'llt' instf'lling zt•knn• mant
rq~rlen ,.:111 \'tW)JIPginl,!' 11f :-;tt"llll ,,·"rdf' ll gl'tr11tfrn. ;;•·Pft dat 
IJf'~tum "f di•· dirf't·tt :nr. ,,mJt>r "''·rl•·g·gitlg \'illl f't•ll inlidttill~s
stant n\'t' l'f't ·llknllJ:--tig t•t•n dnnr unz•·n ~linistf'r \'all .l11,.;titin 
\';1:-;tgf•:-;tt"]tl llltHit•). tlélill'\'<111 ti,idil.! :1<111 dit•ll ~(ÎIIÎ:-'lt ' l' Kt' IHIÎ:-;, 
1Ja;~rll\j w••rtlt. Zllf• tllngf'li,ik. "''11 lllt't n•d f' llt'll omklt•t•d \'onr
~tt·l 1-i''' . "~'!;d. :-;trr kk<·nde t11t na11wi.izing- ,.:111 dif'n go·\·angt>ne 
111' ,-,•rplf't•gdt' '' ""~' "'' a;~n,,· , · nditw ,.,111 llt·paald "'""l'hl'f'\'1'11 
l'l'l 'ht,.;:-;l·t·ring:-;pogingf'll t•· zi,jn• 'll a<~IIZit · tl """~' t•t>tlt' hi_j artikPI -W 
'"' doH•Ido·. lllf't llillllt' go ' llllt ' l!Hio • in,.; to·llillg·. 

lndio•ll d:Jartnf' lt' l'lll•·n ;t;tll\\ï' Zig· i'.i_jll. kali dur•r ltt•t J,p~tll \ 1 1' 

nf ue11 din•d e11r \'tH)rlJII'ld z","JaJIÎ!..!' ,.",)1':-;tl'l '"'k """i'l' ' ll g-t•da;~n 
111rt l~t · tn•kking· t11t l'f'll :..!ï'\·:uJgt•Jw "f \o·rpl•·• •gdt•, ,,.Î• ' ll" \\ï•rkf'· 
lijk f' :-;traf'qjd 111indn da11 ze:-; lll<l<lllll•·tJ l~t · dra;~g-t. 

Bi.i •·Ik ,· .. or:-;t•·l. "'"rdt. Ztll• il""olig. df' l11·n·i•h••rklaring 1lcr 
IH•trokk• ·n in,..;t•·llillg 11\'t' rg·••lf'gd •·11 a;~ngf'gt•\'t ' ll. "i' w•·lkr· wi,jze 
dt> t••r zak.- t"l' rt · kf'lltl f' ll ldjz•llldt•r•' \ï•rph·ging·,.;. of nndor
,.;tt ' llllÎllg~:-;lll•:-;idit • wan· tf' l'f'l,!'t'lt·tt. Da:trl•ij wurdt. tt •\1'11:-i zo'''''f'l 
llltlg't:li,ik l't'kt)llÎII;! g't'ÎlOUtlf'll lilt'( tiP g"t],.;dit•llstig'l' g't' Zindtf' 1 

waartnf' dr gevangmH· nf \'t'rplt•t•gdt• l~t•ltt~ort. 

F.euf' a:lllWijzing k<-111 door • ltJZ•·n \lini:->tf'r \";til .lu,.;litit • ,,ok 
amht,.;li::tl\"1' 1-!'t':·whiPdr•n .. 

.\rtikf'l -t-0 .. 

llij hf't dor•n 'P-111 '1' aall\YijZillg· \\"ol'dl' ll tlt • tlnnr I )IIZl' ll 
~liJtistf'l' ,·an .Justitil' doPllllati~ gt' at'IJtP Jn·ht~:"üt•rillg'"lltaat
r f' gl·ll'll. \\"Pikt • dl' lwtrukkf'n in:-;t••lling- zal hf'l,hen tt> llf'llll'n 
nn tot llf't troffon waan·an zi.i l•f'rf'id i,;, nauwkl'lll'i~ nm
:-;('hre,·nn. Df• laatstf· zin:-;nf'tl•• \"all llf't Yt)(lrlaats t•• lid Yan 
artikel -t-:! is nok op (](' aanwijzing tn••pa:-;selijk. 

Onz•' ~fini:-;tcr kan zi,jn0 aanwi,izing en elf' YlloJtdnring· tla:ti'Yan 
afhankcl\ik strllnn \'Uil ,·oorwanrdf'll, waaraan lwtz\i de aan
gewezen gf'vangf'ne of wrplf'f'gLk. hf'tz\j ur> hctrokkf'n in~telling 
znl l!f'hhrn tf' vnldnf'll: hi.i i:-; noc·litan:-; IH' VOt:!!•L hi_j lliOg'l' li.ikc 
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niet nalcYing der gc~tf'lde ,·oorwaard4l ll of' f):edane aall\Y\)Zlll~ 
te hamlha,·•·n M te doen ,·oortdnrl'll, imli<'n hU dit ~C'radf'n 

oordeelt. 

Artikel H. 

Ter zak•' van ur. aanwcndiu~ dor '•ii artikC'l 48 hell<wldf', 
bepaahl ornsl'h roven reclasseer i n~spP~in~~~ll. kan h\jzonllcn' 
subsidie wordon tnegekeml. 

Indien dr omschrrYcn maatrrg-Pit>ll in ,·e rplrgillg IJl'· 

staan, ,·inllrn de artikcleu 3-! tot Pil lllf't 87 ,·oorznoYe r 
mogelijk ow~reen komstigl' toepa:-;,.:i ng mrt dien n'rstandl•, Llat 
het brdrag t'll lwt t\jdsYorloop, h\i hf't \'Üörlaat:-;tl• lid \(liJ 

artikel 3o beuoeld. t011 aanzien der IJ\jzonderP ,·rrpiPging:-;. 
subsidie rospcwtie,·e l ijk wordt ·n \'astgf'stf'lll op n'erti~ een b 
pf'r hoofLl 011 p0r dag-. f'll op ,·ier IIHiillldf'll. 

Artikel 4-'•· 

'I' Pil aanziPII der bij zouden ~ onder,;t.l'lllli ng~,;u bsidil', toe· te 
kennen tRr zako der aanwentling \(Ut rt>da:5S<'eringsmaat.rP~elrn. 
niet hf'staandr in VP-rpleging. ,·indl'n u<' artikelPil H7. 3~~ :!df' 
en Hd<' lid on 39. overeenkomstig•• toepm~:o:in~. 

~loet het hF-drag dezer suhsidin meer dan · 3tH) beJrageit, 
dan treeut llr ita11w\jzing nif't. in werking, ah·orf'11H tloor On:-; 
de l•c·schikking tot ioPkenning- ,·au suiJsi•lif' i:-; g<'gf•,·r·11. 

ArtikPI 4-ll. 

Op Jf' uit,·ne ring ur·r toegezegd() maatregl:•len <'11 ue ualeYing 
dor ,·oorwaarden. betloe ld hij artik<'l 4~ , laatst<' lid, wordt 
door M ,·an wegr· Onzen ~Iinbkr \'all Justitif' rrn b\jznnde 
toezicht grhouu r n. 

Dn IJetrokkrn in:-;tdling ,·e rltinut zil'h aan Onzen ~linister. 
ouder overlegging Yilll een i nl if' hti ngsstaat. ,·olgon:-; een u oor 
dezP11 vast tr stellen mode l. ten :-;pof't1ig-~tf' kf'tmis te gevf'n~ 
wr·l kt· u it.wrrk i ng tlf' aang-P-wrnd•' poging-r•n tot vrrheffi lig
h ebhen gf'!1all, zoomeun Yan rik tnog-l'li.ik ttif' t-11akon1cn uoor 
den onblagrnf' van tlc yoorwaardPn, hL•fln(•ld b\i artikel 4i{ , 
laatste liJ. 

A rtikrl 4 ï. 

Do aanwijzing kau door Orm·u ?lfinistc r \·au Ju;-;tili c·, hetzij 
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ambt:;;halve, hetz\j op verzoek der betrokken instelling, worden 
ingetrokken, indien persoonl\jke of zakelijke omstandigheden 
daartoe aanleiuing gewm. 

Art ikel 48. 

Ten aanzien van ont:slagenen, wie r aanwijzing i ~ ingetrokken, 
kan opnieuw aanwijzing geschieden , opdat b\j hen door dezelfde 
of door eeno andere ins telling, nis b\j artikel 40 bedoeld , de 
aanwending van bepaalt! omsc llrPvt~ n pogingen tot verheffing 
worden voortgezet. 

De hepalin gen uc r voorafgaand e artikelen J ezer paragraaf 
vindPo n hiPr overee nkomstige toepassing. 

~ :!. BU:nmlr•r r sub&itli'' [, ·r :okr ra11 p O!Jiii!Jen tot 
n' r/!,•ftiii!J W il Jll' l'&nnen, tli1· in n ·r{J(tll(l mi'[ l 'l' lll' Ü'{JI' II h e11 

UU11h11 II!JÏ.Ifl' stro {n'ITn ly iuy u uur reue Ri}ksa·,· ~·k· 
iu r iclttiii!J d n.: iye11 l1· 1cun le11 npye: o11d1'11. 

Jn :-; te llingt·n. die zich :-;chrifr.c l(jk hc roid verklarf' n, met be
tre kkin g tot door Onzen ~lini~lt · r van Ju:stitio bij zonderlijk 
nangtnn )zon per:-;onen. die in ve rlmnd met een tegt•n hen aan
hangige s trafvervolging- naar ef' IH' Hijk :-; workinriehting dreigen 
te •vorJcn opgezonden, bepaald orn s<: hrevon pogingen tot 
reda:-;:-;eering aan te wondr n, kunnen ovcrecnkum:-;ti g do ho
pal i nge11 dczf'l' parag raaf i 11 ll d gcnDt van s u bs itlic worden 
gestel cl. 

Art ikt •l Go. 

De bepalingen dN vorige paragraaf vinden ten tkze, voor 
zor ,\ï" r m ogelijk o\·oreenkom:-;tigc, t(lt •passing. behoudens <.le 
na volgcnclc af wij kinge n. 

Art ikd :->1. 

De voorHtellon tot aanwuzmg van per:-;nncn , al:-; hij art . 49 
bedoe ld , voo r de aanwending te hunnen aanzien door eenf' 
daar gcnocmdt; in lo;te lling van bepaald omschreven pogingen 
tot recht lo; :-;ne rin g, gaan uit hetzij van eene zoodani ge ins telling, 
hetzij van het bestuur of lwt hoofd der s tratïnril'hting, 
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waarin z\j z \jn opg-enom en, he tzU ,·an de n am btenaar va n 
het Opf' n hnar ~tin i:-;tNin. Zal J o :ta nwijzi ng- :1111 t. ts ltah·c plaats 
vinden , of gaan di l' ,·uo r:-;tdl (·n nid ui t ,.a11 JÏ\' 11 ambtenaar, 
da n wordt J t>ze daanllntn·n t g-ehottrd. 

Imlie n pcrso11 r n. als IJi.i a r t. 4 !1 l•• ' dnf' ld , droigf'n ,·oor do 
eN ste maal naar c••no H ijkswerkinrk l1ti11 g h · word (·n opgozo11 L1on 
on naa r hot 0 1 1rued ,·an (]ion :u n btc naa r van hPt Open
ba a r )liniste ri c voor het maat:-whappl' lij k lu\'C11 zouJe n 
kunnen wordPn l1cho udf' n, bijaldie n t.e hu1111f' n aanzh•n door 
ec1w i nstell i 11 1! zr kNr maat r( •f!(·lt> n ,.:111 n· rpl f>g- i n~ of stou n 
w erd(m gdrofl't• n , ha JH.lel t die :1111 htt•naa r a b hij l1 rt eerste I id 
van art. -1-:! i,..; ,·oorgt·Hd lre,·cn en :-;tf'! t inmidd• •l,..; d11 st raf,·er
volging uit .. 

Art ikel 0:!. 

De aamri.i z ing gf' ,..; l' hi Pllt niet . tt ·nzij to,·•·n s tcr rn r: n aaii\H'Zi g 
zijn , 0 111 de· ,..;trat\'• '1'\'0lgin g r on rl nopi g uit te stl• ll f' n. 

H UO F DS 'l' GK I I. 

Uc,·lttstrt•c kscht' owrhc ldsbemot•i ln~en. 

Artikel üB. 

Op ,·oor:-skl h l'tzij ntn ht>t J, r ,..; t u m of de11 di rcct••m een e r 
s trafinri cht ing, hetzij , voor zoowr bot rct't p• ·r:-;oncn. hij 
art. 49 lw doold , ,·an den amhtf'rwar va n hot Openbaar 
'Minis t r ri f', dan W P I :nniJtshah't : kan Ouzo Ministrr Y:tll Jus titie, 
h ot Ce11trnal Coll f'W' \'IIOr df' Hf'l' l<t ssef'rin g gehoord, besluiten 
m ot betrekkin g tot bij zonderlijk aan gewezen gr Yangonen, ve r
plef'gdcn of perso nf' n , bedoeld bij arti kr l 4!l , bepaald om schreven 
maatregclf' ll. IJcoogeml(' hun behoml ,·oo r het maat :-;chappelijk 
le ven , lf' doen 11 C' ll1 Cll

7 
mits hem is geb!Ckf' n , uat hPt t reffen 

van zoodanige maatregelen doo r pa rt iculiNen in het onde r
havige geval ni r t t e n~rwachtrn dan wel om bijzondere redenen 
ougewensrht i::;. B('tr11ft boYem ·Nm r lll Yoo r:-;tel oen persoon , 
als bedoeld b i.i artikd 40, en gaat het niet ui t ,·an don 
ambtenaar van lwt Openkta r ::\lini l:ï torie, dan worut dr ze daar
omtrent gehoo n!. 

Een voors tel, ab hij hrt c-c r:-;te lid beL1oelt1 , hf'e ft llledo IJO· 
trekkin g op het bedrag van de kosten de r te nom ün maat-
regelen. · 
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·worJt het hi,i hrt C'n rstr· liJ hf'clor ld 0 besluit ambtshalve 

gf'll<111Wn , dan wordt lwt ltd ruk krn stra fgr:-;tirhtshr~tu ur dan 
w<'l dC' hc·trokk('ll alllht<'ll:tar ,·an l1 r t Openhaar )[inistrrie tn 
Yoren daaromtrr•11t ;_r0he•ord. 

ln het hr,.;luit W<~rdt brpaald , in hn<' Yc·r cl r ket,.;h•n dN te 
nem C' n maatrr g-clf' ll te·n last<' Y:tll hN HUk zull r n ko11wn. 

h dC' te• lï' l'l:t ss r·rrr n pnrsno 11 f'f\ 11 Zcteld:tnigr . als itf'dorld b\j 
artikd -l!l, clnn ka11 clr :;; tr;!l\·e·n ·ctlging wordf' ll uitge •st <' ld. 

Art i kf' l ~~~~. 

T0n :t<tiiZif' ll \":til hl'!" hi.i :trtik f' l :-) ; ~ ltc •dcll·ldn ltC'sluit , Yindt 
hr t ltr paaldc• in artikc' l -1-K. laatste• lil! <' 11 artike ' l .t-\ :!dr lid, 
0\'l'l't 'Cl! k• tlll;>;t i ge • t< tl' p:tssi 11 g-. 

Op dr nal f' ving de r ;.re 'SÜ' Idf' \'<t<trwnarclc·n '""rdt door of 
\';111\\'C';!f' UIIZ<'II ~lillist P r va11 .lu:-;titie' 1'1' 11 h\jZ<t!lde r tof' zi c.: ht 
gC' h< tlld f' ll. 

\\·aar in de· ,.""rafg·aandf' artike ·lf'n wordt gPsprnkc•n vnn het 
h0:;tuur of d011 dirc>c·re•ur c·c•n•·r stratïnrkl1ting, we•rdt claarollll<'r, 
voorzetO\'N Jf• H\jk;o;wc' rkinric-htillgt'll \"('c' nhttizc•ll bPtreft , ver
staall lk llnnfddin' rtr·m diN gc·s ti<.:htc •Ji . 

ILOOFlJ~'l'CK 111. 

Rrelasst•erin~ van lu•rsont•n. wrikt• uit tnt~htst·holen 
ziJn ontsla~en, of ter bt•st•hikkin~ van de 

Rt·~et•ring ziJn gt•steld ~ewecst. 
Artikc·: :) 7. 

Mc' t betrekking te•t d<' rPtlassf'P.rillg \'<tll JWrsonrn , welke 
uit tu <: hts('hokn zijn ontslagen of tN hf' sehikking van de 
Regoering zijn gnstold gc>wcwst. ,.illlll·n df' voorafgaand e be
palingen ovorce nkom:-;tige tncpa:-;sing-. 

Tevens kunnon voo rstrllen, als IJf'dOPIÜ h\j de artikelen 42 
0n 'lö, nok uitg-aan van het bestuur of den Llire('teur van 
!!estichton , waarin tf'l' be:-;<:hikking ,·an ûo Hngt>Ning gPs tolde 
p<>r:-;onen in part.icnlierc zorg zijn opg-enomen. 
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Artikel i>8. 

Ten aanzien van li l' Tuehtscholen Pil lll' Bijk:.;opYoedings
gestichtrn w ordPn de werkzaamhf'dcn, b\i dezPn maatregel 
opgedragen aan besturen of dire<:tcnrcn nm stmfgestkhtc n, 
verricht door dn directem en der ee r::;tgeHOf' llHlc gestichten. 

HOOFDSTüK lY. 

Van bet Centraal Collea;e ,·oor de Ueclasseering. 

Artikt' l 5~l. 

Het l'Pntraal Cnllqr~' \'Oor llü H t:das:~;~·P ring hel't't zijn u•te l 
te ':-; lim,·enhag•·· 

Het be:-;taat ui t ten hoog:.; lt · 111'!,!1 '11 lt ·th·n. Wf' lkt• door Ons 
worden bf'IIOI'nHI 0 11 ontslagt•n f' ll "''arvan f!e n door On:'\ al s 
Yoorzi ttcr word t aa.ngr wf' zcn. 

DL' [n:.;pc·d.t,ur te r rcdas:-;ct' ring lwcf't a\:-; zoodanig ambt:;
halve zitting in het co \lf'ge Pn rf'éht on1 aan tl t: bf'raads\agingen 
deel tf• nen~t·n en een• ' raadgc vf' nt\P :-; te m uit te hrr ngc n. Aan 
het eo liet;~' word t doo r On:-; f'f' 11 :-;•·nl'tari:-; rn.-'g<·,·ot·gu. 

Bij t\j deli,ikl• onts te n tenb mn hd l 'nll r gt• wonlt door Ons in do 
vervullin g zi,inf' r wcrkzaamhN.lt~ n t) p a11de n · w\j:~.f' voorzien. 

Artikf'\ tiU. 

Df' br noeming der )Puf' n ~f'sc hi f'ut voor dtm ti.id van li jaar. 
De Iwlft trcc·dt 0 111 de dri t! .iaar af ,·olg-t ·n:-; et•n door Onze n 

)linis ter Ynn Ju:;titi (• goudgt !kt ' Unl cn roo~tN. 
De aftretl f' lll\ f! n zi,in tt•rs tond hf'rhf' ll!tf•rnbaar . JJp r e r:-;te aftreding 

heeft plaat:-; op 1 Januari 1 !Jl-L ]Jie tN verntlling ef'n er plaat::;, 
bui t tm J en i1\j ue n roostPI' lwpaa\d0n ti,id opengevall en. tot lid 
benoemd is . trPf'dt af op lwt ti,itbtip waarop llcgcnc, in wiens 
plaats hi.i i:; lw noem tl. m nt•:;t aftrede n. Yan f'e l1l' pPriotli <'ke 
aftrf'din g g••cft do voorzi ttnr twt't' maandAn ,-oor het t\jd:-;tip 
van aftrolling kf' nnis aan Onzen )lini :-; tr r ,.,lil .Ju:-;titi r . 

Ar tikr\ fil. 

De \. oorzittr r en dr Scereta ri:-; ,.Nt<•gpn \\'t)()rd i~It' ll het Cnll r g-c . 
In spocdAisc he ntlo go valll' tt handt'l t dn ,·norzi t ter rtilllll'llS 

hetzelve ; van hetgef'n in zoodanig ge,·al is vcrrieht wordt 
m ededecling gedaan in de ce rst\·olgcndt' wrg-ad ering. 
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Artikel ti:!. 

13\j ontstenteni:; of afwezigheiJ wonlt de voo rzit.te r, wat de 
leiJingo der vergadPri ng IJPt rPft wr,<tn g('n tloor het in aehter
een volgend(' Jicn:;tjarPn otHl~tc lid. 

Bij gelljkPn dien:-;tt\jtl geschieJt J e nwgrPgcling naar de 
rangschikking dor hPll Ot> Jllin .~shesluiton of hebhr n benoemingen 
plaat:-; g•' had bij hutzl'lfd•· br:-;luit, naar de rangschikking der 
benoemden in tlat. besluit. 

Voor de dagel\jk ~e he leiding wonJt do voorzittPr bü ontsten
tenis ve rHmgrn door ern daartoe uoor hem uitgrnoouigd lid. 

Bij ont:;trnt('nis of' :1fwezigheid wordt de s~~.:rrtari :; wrnmgen 
door een door dr n voorzittc· r aan te w\jzen lid. 

Artikrl tii1. 

Aan d f' leden t'll dr n sP<:rrtari=- kan Jour On:-; vrrgord ing 
vorw reis · r n vorl,Jijfkn,.;ü·n wonlen tof'gukr·nd , zoomede worden 
be paald op wr ikt• wi,jz•' de bureelkosten van t.h'n secrotaris 
zullen w orden \ï' rgoed. 

Artikel fi ,L 

H rL Collogo hnntlt oP tt algPmern toezicht . 1J Lkn rodas
seeringsarbeitl drr i n:-;trll i ngrn on de nalev ing der voorwan rden 
Lij de arU. (i-2ó, .p~ e11 :->5 hotlncltl. 

Onwrminderd hPr llepnnlde bi.i de artikf'!t•n :2!) en :{1 i:s het 
bevoPgd inlklltingon te Hage n aan de bc:; turen of direc· 
t eurcn van strafïnri eht in grn of Hijksopvot·ding:;gestkhten of 
in het geva l van art. C1l , 2dt! lid. aan het daar gr n~tenHl hrstuur 
of dL•n Jirettü ltr, Pit hcl•ben de kden en de ~··nctarb tot die 
gesti<'hten rn inrichtingen r-n de daarin opf!'u nomen pcr:-;onon 
vrij en toegang. In all e hierboven genoemde g•' vall en woruon 
door leden en sc•crotari:-i geen h('zoeke n g"f'IJI':H' 11 t. dan met 
machtiging van den voorzitter ; duzo machtig-ing word t voor 
ietl or Lezoek IJij zom.lt-rlij k vc rlernd. 

Ook is het bevoegd , overeenkomstig üoo r Onzen ~linister 
van Justitie te ste llen n 'gelr n. onbczohliglle age ntton aan te 

stell en. 
Hrt dient Onzen Ministf'r nm Justitie vnn berkht en raau 

in de gevallen bij dezen algemeenon mmttre~~l'l van bestuur 
aangewezen en wijde ri:i in alle go,·allen , waarin Onze ~Iini!' ter 
vau Justitie dit wens<'hclijk oordeelt. 
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Het. College tloct, n•"r zoovt'Pl noodig. lll (' t h ·dPcl i ng a au Onzen 
)linistcr nm Ju:stitio van de t't ·itPu 1'11 "mstamliglwllcn, dh~ b\j 
het uitor ft' tlûn Yan dat toezklt t tt· zi.itll' l' k <' tlni~ zijn grkonwn. 
Het Coll ege i:-: b<' \'Ot' gd daarhi,j aan tt' ge vt' n tnaatregclcn van 
YOOI'ZÏt' lling, welkt• !11• t ~<'l'ildl'll adtL 

A rtikl'! fiG. 

Het Co l!Pgt~ neemt in ondPI'ZIIPk naag:.;tukkt·n op het gf'I.Jied 
tlcr rct· ht:-:s•'Pring on vc:-;tigt. onder tnt•dPLli'Pling van de uit
komi;t<'n uaarvan. dl' aanllal'ltt. ,·an Onzl'n ~lini:-;tc r van :Jn:-;titic 
op mid•lcll'tl. d it• IJPvorderli,jk kunn Pn zijtt aan ltt•t doel dt' r 
rcclassePring. 

Artikl'i ö'i. 

Het Coll ege :-:telt cPn n'gle tiiOnt ,·an ordt' ,·oor z\jne \n~ rk
zaamhedPn vast t·n brengt di t tN kennis ,·an Onzen )lini:.;t r r 
van Jus titie. 

ArtikPl fiS. 

Tot lt t't w•rril:lttc tt ,·an zijtw wPrkzaantlt cdt•n kan lwt Co~ l t-50 

zie lt vPnh ·{· !f'n in at'<k cl i 11 gt•tJ. 
1 [et wrrkhtl' ll \" ;lil ucpaaldu \\t~rkzaamht•.Jpn kan lwt CnJIPgc 

opdragen aan Cl' n of mcPr let! en u i t zij 11 m idll"ll. 

Artikel ll!l. 

Van een voorgenomen plaat:-;Pl\jk lllldPrzof'k wordi'n dt> din' l'
teur ,·an ltl't bnt rnkkcn ri,jk:-;gns tieht of het bestuur van tlc 
betrokken vorceniging. stirhting 11!' instelling in don regel 
vooraf nrwittigd. 

Artikel In. 

Zotlflcr toc:-;tnmnting- \(lil Onzen ~lini:.;tP r \ '< 111 Justitie wonlt 
aan de door het College lJcha mldtic zakPil gC'rn openhaarbeid 
gegc,·cn. 

Art ikel ï1. 

Hot Coll cg0 dopt jaarlijks voor 1. ,\pril aan Unzc·n :Ministnr van 
Justitie vcrslag over zijne bevindingen en \"CITiehtingcn in 
het afgeloopen ,iaar. 
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Artikel 72. 

Omtrf'nt lle fun ctiün nm hot Coll r g-e 011 do wijze van uit
oefening daarY<IIl kunnC' n zoo nootlig doo r Om; nauCl'C' regelen 
worJe n !!t' :-;teld. 

Slotbt•t,alln~. 

Artikd {;), 

Deze alg-C' Ill f'f' llf' Jn;u\trf'gel mn ho:-;tnur kan word en aan
gehaald Olltlt·r ur n tite l .. Hcl'la:-::-;ccring:-;reg"e ling-" , doch me t 
bijYoeging Yan hot jaar en het nummN ,·an het Stuatsblad, 
waarin Jie al!,rCIIH' I'ne 111aatreg(• l is geplaabt. 

Onze )linistcr van Justitie is bl'la:-:t mr•t dt' uit,·oering van 
llit besluit , lwtwr lk in het Stoat~:; hlcul zal word en grplaats t, en 
waan<m af;;chrift zal worJen gezond en ann don Haad van 
State e n aan de Algom eene Hekr nkame r. 

's Gravenhage, dl' ll 24s ten December 1910. 

De M'inister wn Just'it ie, 

E. H. H. HE GO UT. 

W I L H E 1, )J I X A. 

Uitgego,·en uPn 11eym rn l tciufi!Jii l' 'lt Doccmhor Hllü. 

De Minister vau Justit-ie, 
E. H. H. rt E G 0 U T. 
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