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Adviescollege Verloftoetsing TBS 
 

Reglement voor de werkwijze 
 
Paragraaf 1 Inleidende bepaling 
 
Artikel 1 
In dit reglement voor de werkwijze wordt bedoeld met: 
a. Besluit: het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs van de Staatssecretaris van Justitie 

van 27 september 2007, houdende de instelling van het Adviescollege Verloftoetsing tbs; 
b. College: het Adviescollege Verloftoetsing tbs; 
c. Commissie: een commissie van het College, als bedoeld in art. 2 lid 3 van het Besluit; 
d. Collegevergadering: een vergadering van het voltallige College; 
e. Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie; 
f. voorzitter: de voorzitter van het College; 
g. leden: de leden en plaatsvervangende leden van het College; 
h. bureau: het ondersteunend bureau van het College; 
i. secretaris: de secretaris van het College; 
j. DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen, bedoeld in artikel 30 van de Organisatieregeling 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 2005; 
k. DGSenB: de directeur-generaal straffen en beschermen.van het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie 
 
Paragraaf 2 Organen van het College en hun werkwijze 
 
De voorzitter 
Artikel 2 
1. De Collegevergadering wijst een lid van het College aan als plaatsvervanger van de 

voorzitter. 
2. De voorzitter 

-  heeft de zorg voor de organisatie van het College; 
-  coördineert de vacaturevervulling in het College op basis van artikel 2 van het Besluit; 
-  onderhoudt periodiek contact met de leden van het College; 
-  onderhoudt de externe contacten van het College, in het bijzonder met de in het TBS-

veld fungerende instanties en de media; 
-  bereidt in samenspraak met het bureau de Collegevergaderingen voor en treedt daar 

op als voorzitter; 
-  draagt zorg voor de totstandkoming van het jaarplan en het jaarbericht van het 

College, zoals bedoeld in artikel 8 respectievelijk artikel 13 van het Besluit;. 
-  vervangt de juristen bij hun ontstentenis als voorzitter van een commissie. 
 

De secretaris 
Artikel 3 
1. De secretaris is verantwoordelijk voor het bureau. 
2. De secretaris (en de plaatsvervangend secretaris) draagt zorg voor de verslaglegging 

van de commissievergaderingen en stelt overeenkomstig de besluitvorming van de 
commissie in concept de adviezen op die door de voorzitter van de commissie worden 
vastgesteld en ondertekend. 

3. De secretaris draagt zorg voor het rooster van de commissievergaderingen. 
4. De secretaris legt aan de voorzitter verantwoording af voor de werkzaamheden van het 

bureau als bedoeld in artikel 6 van het Besluit. 
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De commissies 
Artikel 4 
1. Een commissie heeft tot taak verlofaanvragen te beoordelen en daarover gemotiveerd 

advies uit te brengen aan de Minister, zoals geregeld in de artikelen 4, 5, 8 en 11 van het 
Besluit. 

2. De beoordeling van verlofaanvragen geschiedt op basis van de Ministeriële regeling voor 
de verloftoetsing, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 31 december 2010/ nr. 
21597, en 2 januari 2014/ nr. 1581.  

3. In een commissie hebben tenminste één forensisch psychiater en één forensisch 
psycholoog zitting. De commissies worden voorgezeten door één van de juristen van het 
College. 

4. Er zijn ten minste zes commissievergaderingen per maand.  
5. De adviezen worden ondertekend door de voorzitter van de commissie waarin deze zijn 

behandeld. 
6. De voorzitter van het College bevordert in samenspraak met de secretaris dat de 

commissies vergaderen in een voortdurend wisselende samenstelling. 
7. De leden van een commissie kunnen zich verschonen ten aanzien van de behandeling 

van een verlofaanvraag.  
8. Gedragsdeskundige leden nemen niet deel aan de behandeling van een verlofaanvraag 

van een kliniek waarvoor zij werkzaam zijn of in de twee jaar voorafgaand aan de 
behandeling van de verlofaanvraag werkzaam waren. 

9. Gedragsdeskundige leden nemen niet deel aan de behandeling van een verlofaanvraag 
van een patiënt, over wie zij in het kader van een pro justitia rapportage de twee jaar 
voorafgaand aan de behandeling van de verlofaanvraag hebben gerapporteerd.  

 
De Collegevergadering 
Artikel 5 
1. De leden van het College komen plenair bijeen tijdens een Collegevergadering. 
2. De Collegevergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij zijn ontstentenis, door 

zijn plaatsvervanger. 
3. De Collegevergadering vindt tenminste twee maal per jaar plaats en verder zo dikwijls de 

voorzitter dit nodig oordeelt. 
4. Van elke Collegevergadering worden notulen gemaakt. Deze worden in een volgende 

Collegevergadering vastgesteld en vervolgens door de voorzitter ondertekend. 
5. De Collegevergadering is niet openbaar. Personen die geen lid zijn van het College 

kunnen, indien één of meer van de te behandelen onderwerpen daartoe aanleiding 
geven, door de voorzitter worden uitgenodigd de Collegevergadering geheel of 
gedeeltelijk bij te wonen. 

 
Paragraaf 3 Vertegenwoordiging 
 
Artikel 6 
1. Het College wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.  
2. Alle van het College uitgaande correspondentie wordt ondertekend door de voorzitter of 

de secretaris. 
 
Paragraaf 4 Planning & Control 
 
Artikel 7 
1. Alle informatie met bijbehorende documenten betrekking hebbend op het 

begrotingsproces en de planning & controlcyclus worden door het College ingediend bij 
de DGSenB. 

2. De in lid 1 bedoelde documenten zijn het jaarplan, de eerste viermaandsrapportage, de 
tweede viermaandsrapportage en de bijdragen voor het departementale jaarverslag, 
waaronder de jaarrekening. 
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3. De vaststelling van de planning & controldocumenten vindt plaats in een overleg van de 
DGSenB en de secretaris van het College. 

 
Paragraaf 5 Slotbepalingen 
 
Artikel 8 
De leden onthouden of verschonen zich van elke deelname aan activiteiten van het College 
die, gelet op andere functies die zij vervullen of vervuld hebben, kan leiden tot een 
verstrengeling van belangen of verantwoordelijkheden of tot een verlies van 
onafhankelijkheid of onpartijdigheid van het College. 
 
Artikel 9 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit 
Reglement beslist de voorzitter van het College. 
 
 
Dit reglement is vastgesteld op 5 oktober 2017 


