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Volwassen en jeugdige jus//abelen en jeugdigen die met een jeugdbeschermings-

maatregel te maken krijgen bevinden zich in een a:ankelijke posi/e ten opzichte van de 

overheid. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te vergaande inbreuken op hun 

(grond)rechten of een willekeurige toepassing daarvan. De Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) ziet door advies en rechtspraak 

toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sanc/es en 

jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ streeF naar naleving van de fundamentele 

rechten van degenen die in het kader van sanc/es en jeugdbeschermings-maatregelen 

aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De beginselen van goede bejegening 

vormen daarbij een leidraad. De RSJ houdt rekening met de belangen van de slachtoffers 

en de veiligheid in de samenleving.  

De RSJ heeF als weHelijke taken rechtspraak en advisering. Hoewel gescheiden in 

uitvoering, is er sprake van gemeenschappelijke uitgangpunten: 

• Ona%ankelijk 

De RSJ vervult zijn taken zonder daarin gebonden te zijn aan de belangen van enige 

organisa/e, par/j of overheid. 

• Deskundig 

Leden en medewerkers van de RSJ zijn deskundig en op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op hun terrein. Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines. Zowel 

bij rechtspraak als bij advisering heeF de mul/disciplinaire samenstelling van de RSJ 

een meerwaarde voor de taakuitvoering. 

• Transparant 

De RSJ laat zien wat hij doet door uitspraken, adviezen en andere producten openbaar 

te maken.  

De RSJ maakt inzichtelijk welke uitgangspunten leidend zijn in de taakuitoefening. 

• Voortvarend 

De RSJ treedt ac/ef naar buiten met zijn adviezen. De RSJ brengt zowel vanuit 

advisering als vanuit rechtspraak thema’s onder de aandacht. De RSJ brengt zijn 

adviezen /jdig uit, vooruitlopend op of aansluitend bij actuele poli/ek-

maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. De RSJ doet zijn uitspraken zo spoedig 

mogelijk na het indienen van een beroep. 

• Samenwerkend 

In de taakuitvoering van de RSJ vindt informa/e-uitwisseling, afstemming en overleg 

met relevante partners in het werkveld plaats, met inachtneming van de 

ona:ankelijke rol en posi/e van de RSJ.  

Afdeling advisering 

De Afdeling advisering van de RSJ adviseert de ministers van Jus//e en Veiligheid en van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek of op eigen ini/a/ef. De RSJ adviseert over 

wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot jeugdigen en de uitvoering van straffen 

en maatregelen. Dit betreF de domeinen jeugd, gevangeniswezen, forensische zorg en 

reclassering. Bij het uitbrengen van adviezen over de uitvoering van straffen en 

maatregelen houdt de RSJ niet alleen rekening met de belangen van directbetrokkenen 

(zoals gede/neerden), maar ook met de posi/e van slachtoffers en de veiligheid van de 

samenleving. De RSJ is niet gebonden aan de belangen van enige organisa/e, par/j of 

overheid. In 2019 heeF de RSJ zeven adviezen uitgebracht, waarvan twee adviezen op 

eigen ini/a/ef: Spanning in deten+e en Intensieve vrijwillige hulp – Grenzen aan drang in 

de jeugdzorg.  
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De organisa/e 

Afdeling rechtspraak 

De Afdeling rechtspraak toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over 

personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan: 

gede/neerden, tbs-gestelden en jeugdigen in jus//ële jeugdinrich/ngen. Behalve om 

beslissingen van de inrich/ngsdirecteur kan het ook gaan over medisch handelen van 

een inrich/ngsarts of beslissingen van de selec/efunc/onaris of de minister van 

Veiligheid en Jus//e. Krachtens de Jeugdwet heeF de RSJ een rechtsprekende taak ten 

aanzien van bepaalde beslissingen met betrekking tot jeugdigen die op een 

civielrechtelijke /tel in gesloten, niet-jus//ële jeugdinstellingen verblijven. 

 

De RSJ toetst aan de wet (m.n. de Peniten/aire beginselenwet, de Beginselenwet 

verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet jus//ële jeugdinrich/ngen en de 

Jeugdwet) en aan de redelijkheid en billijkheid.  

De uitspraken zijn bindend: er is geen verdere beroepsmogelijkheid. Het aantal zaken dat 

op het terrein van de rechtspraak wordt behandeld, is de afgelopen jaren steeds fors 

toegenomen. 

De RSJ adviseert in individuele zaken aangaande de Wet opneming buitenlandse 

kinderen ter adop/e; hierbij gaat het om heroverweging in geval de minister van Jus//e 

en Veiligheid aspirant-adop/ef-ouders de 'beginseltoestemming' tot adop/e heeF 

geweigerd. 

Organisa?e RSJ 

De RSJ kent een algemeen voorziHer en maximaal 15 leden en daarnaast ongeveer 40 

buitengewone leden, die lid zijn van de Afdeling rechtspraak óf de Afdeling advisering. 

De algemeen voorziHer is tevens voorziHer van de Afdeling advisering. De Afdeling 

rechtspraak heeF een eigen voorziHer. De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk 

secretariaat (ongeveer 45 Fe) onder leiding van de algemeen secretaris.   
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De posi/e 

Vanwege het vertrek van de huidige algemeen voorziHer is de Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming op zoek naar een nieuwe algemeen 

voorziHer. 

Posi?e: Algemeen voorziHer, tevens voorziHer Afdeling advisering 

 

Loca?e: Den Haag 

Context 

De RSJ heeF net een strategische heroriënta/e achter de rug. Doel was om een 

efficiëntere RSJ te realiseren die qua ledenaantal voldoet aan de Instellingswet Raad voor 

strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015, die minder /jd kwijt is aan interne 

afstemming en een grotere focus heeF op inhoud en kwaliteit. De nieuwe raad is in de 

loop van 2020 een feit geworden.  

Taak 

De algemeen voorziHer is het gezicht van de RSJ, bewaakt de realisa/e van de missie en 

posi/onering, evalueert het func/oneren van de RSJ als geheel en herijkt indien nodig de 

strategische koers van de RSJ. Daarnaast bewaakt de algemeen voorziHer van de RSJ, in 

overleg met de voorziHer Afdeling rechtspraak en de algemeen secretaris, de samenhang 

en het samenspel tussen de Afdelingen onderling en tussen de Afdelingen en het 

secretariaat. 

 

De algemeen voorziGer 

• Vervult een brugfunc/e tussen poli/ek/bestuur/beleid, wetenschap, rechterlijke 

macht en uitvoering; 

• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het adviesprogramma van de RSJ. De 

algemeen voorziHer draagt onder meer zorg voor de beschikbaarheid van de 

benodigde kwalita/eve en kwan/ta/eve (mul/disciplinaire) deskundigheid binnen 

de Afdeling advisering en voert voortgangsgesprekken met de leden, zit de 

driewekelijkse overleggen van de Afdeling voor en bepaalt of een advies wordt 

vrijgegeven;  

• Stuurt op hoofdlijnen en geeF voldoende ruimte aan de inhoudelijk deskundige 

Raadsleden enerzijds en het ondersteunende, professionele secretariaat 

anderzijds. Tegelijk moet de algemeen voorziHer, waar nodig, sturend en ini/ërend 

op zowel inhoud als proces zijn en niet schromen om beslissingen te nemen; 

• Is de inspirator voor de professionele organisa/e, het boegbeeld. De algemeen 

voorziHer treedt namens de RSJ naar buiten en voert de regie over de 

communica/e van de RSJ;  

• Is de verbinder tussen de gescheiden taken van de Afdelingen van de Raad;  

• Omarmt de uitgangspunten van RSJ: is aantoonbaar ona:ankelijk, deskundig/

gezaghebbend, samenwerkend, transparant en voortvarend;  

• Moet in staat zijn tegelijker/jd te opereren vanuit verschillende rollen en mogelijk 

verschillende belangen (op grond van de Instellingswet RSJ is de algemeen 

voorziHer tevens voorziHer van de Afdeling advisering). De algemeen voorziHer 

moet zich daarbij goed bewust zijn van de ona:ankelijkheid van de rechtspraak.  

• Moet het belang van de rol van de RSJ als hoogste beroepsinstan/e in het 

peniten/aire recht en als gezaghebbend adviesorgaan van de verschillende 

bewindspersonen onderschrijven. De algemeen voorziHer moet bereid zijn om de 

missie, visie en iden/teit van de RSJ uit te dragen, te behar/gen en waar nodig te 

verdedigen. 

Tijdsbesteding 

De verwachte /jdsbesteding bedraagt gemiddeld één à twee dagen per week. 

Honorering 

Conform schaal 18 is hiervoor een jaarvergoeding beschikbaar. A:ankelijk van de 

/jdsbesteding bedraagt deze maximaal EUR 50.000. 
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De persoon 
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• Is maatschappelijk geëngageerd, heeF sterke affiniteit met de missie, visie en 

iden/teit van de RSJ en is in staat om deze uit te dragen, te behar/gen en waar nodig 

te verdedigen; 

• Is een zeer ervaren bestuurder en een voorziHer pur sang met sterk verbindende 

eigenschappen;  

• Is een ervaren leider, die de randvoorwaarden kan creëren waarbinnen het 

secretariaat en de Raadsleden kunnen excelleren; 

• HeeF ervaring in het werken met specialisten en professionals en kan deze 

inhoudelijk aansturen en s/muleren; 

• Is sterk in stakeholdermanagement; 

• HeeF een sterk ontwikkelde poli/ek-bestuurlijke sensi/viteit. Kennis van of ervaring 

met ambtelijk/poli/ek bestuurlijke omgevingen is een pre; 

• Is een boegbeeld (is charisma/sch/bevlogen, inspirerend en een overtuigend 

spreker); 

• Is toegankelijk/benaderbaar; 

• Is communica/ef vaardig en tac/sch sensi/ef; weet de aandachtsgebieden en de 

adviezen van de RSJ in het maatschappelijke krachtenveld op een juiste manier te 

posi/oneren; 

• HeeF vanuit persoonlijkheid en professionele achtergrond een vanzelfsprekende 

autoriteit; 

• Is aantoonbaar ona:ankelijk en in staat om een construc/ef kri/sche houding aan te 

nemen. 

Selec?eprocedure 

Voor de benoeming van de algemeen voorziHer wordt een selec/ecommissie 

samengesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal Straffen 

en Beschermen van het ministerie van JenV en de RSJ. De selec/ecommissie bepaalt 

welke kandidaat (of kandidaten) wordt (worden) voorgedragen aan de minister voor 

rechtsbescherming. De minister beslist welke kandidaat wordt voorgedragen aan de 

Koning voor benoeming.  
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