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1. Algemeen deel 

1.1. De ondergetekenden zijn erkentelijk voor de waardering die in het 
verslag van de vaste Commissie voor Justitie voor het wetsontwerp is 
uitgesproken. 

Alvorens in te gaan op de verschillende vragen en opmerkingen in de 
volgorde waarin zij in het voorlopig verslag voorkomen, zouden wij in 
algemene zin willen ingaan op een aantal aspecten van de dienstverlening 
waarvoor zo goed als alle fracties aandacht hebben gevraagd. 

Talrijke leden stelden waardering te hebben voor de dienstverlening en 
voor het onderhavige wetsontwerp dat deze sanctie een plaats toekent in 
het Wetboek van Strafrecht. Zij informeerden naar de ervaringen die 
inmiddels met de dienstverlening zijn opgedaan en naar de groei van het 
aantal dienstverleningen dat wij de komende jaren verwachten. 

Wij zijn verheugd over de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren op 
het gebied van de dienstverlening hebben voorgedaan. Zoals reeds in de 
memorie van toelichting (blz. 10) werd opgemerkt is het welslagen van 
de experimenten met dienstverlening vooral door de reclassering mogelijk 
gemaakt. Gelet op de taak die de reclassering bij de uitvoering van de 
dienstverlening toekomt, zal de bijdrage van de reclassering aan de 
dienstverlening ook in de toekomst van groot belang zijn. Het verheugt 
ons dan ook dat de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen 
(N.F.R.), blijkens haar commentaar op het wetsvoorstel van 5 november 
1987, in overwegende mate met het wetsvoorstel kan instemmen en zij 
het voorstel om de organisatie en begeleiding van de dienstverlening aan 
de reclassering toe te blijven vertrouwen positief waardeert. In het 
vervolg van deze memorie komen we hier nog uitgebreid op terug. 

Naar aanleiding van vragen van verscheidene fracties over de groei van 
het aantal dienstverleningen kan worden opgemerkt dat, terwijl in de 
memorie van toelichting nog de verwachting werd uitgesproken dat in het 
jaar 1990 4000 dienstverleningen zouden kunnen worden gerealiseerd, 
dit streefgetal reeds in 1987 is overschreden. Uit de werkplannen van de 
reclassering blijkt dat zij streeft naar circa 4700 dienstverleningen voor 
dit jaar en dat zij een verdere groei naar 5000 dienstverleningen realistisch 
acht. Wij onderschrijven dit streven en zijn voornemens ter stimulering en 
uniformering van de dienstverlening meer aandacht aan dit beleidsterrein 
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te besteden. In het kader van de reorganisatie van het Directoraat-Generaal 
Jeugdbescherming en Delinquentenzorg van ons ministerie is inmiddels 
besloten dat enige formatieplaatsen voor de beleidsontwikkeling op dit 
terrein zullen worden vrijgemaakt. Hiermee wordt beoogd meer aandacht 
te geven aan de signalering en bestudering van knelpunten bij de uitvoering 
van de dienstverlening, de afstemming met de alternatieve sancties voor 
minderjarigen en aan het - in overleg met het veld - scheppen van 
voorwaarden voor het instandhouden en bevorderen van voldoende 
plaatsingsmogelijkheden voor dienstverleners. Daartoe wordt ook 
gerekend het door middel van publiciteitscampagnes mobiliseren van de 
samenleving om projectplaatsen beschikbaar te blijven stellen. Sedert 
1987 kunnen de reclasseringsinstellingen beschikken overeen aanvullend 
budget voor de tegemoetkoming in de bijkomende kosten die door de 
reclassering worden gemaakt om de toegankelijkheid en beschikbaarheid 
van projecten te waarborgen. Hierbij moet worden gedacht aan kosten 
die zijn verbonden aan de aanschaf en het gebruik van gereedschap, 
werkkleding, vervoer naar afgelegen plaatsen, werkbegeleiding e.d. Aan 
de hand van de ervaringen met de besteding van dit budget zal worden 
bezien in hoeverre aanpassingen nodig zijn en of eventuele inhoudelijke 
criteria voor de aanwending van dit budget moeten worden opgesteld. 

In overleg met de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen 
(N.F.R.) zal voorts worden nagegaan of verhoging van het aanvullend 
budget kan leiden tot vergroting van de toegankelijk en beschikbaarheid 
van diverse projecten. In dit bestek zal ook aandacht worden gegeven aan 
het stimuleren van bijzondere projecten voor speciale categorieën van 
veroordeelden. Hierbij wordt gedacht aan drugsverslaafden en personen 
met gedragsstoornissen. Een voorbeeld van een project ten behoeve van 
drugsverslaafde delinquenten is het Rotterdamse Drugs Related Crime 
Project. 

Verscheidene fracties vroegen of bij de berekening van het capaciteits-
tekort bij het gevangeniswezen rekening is gehouden met de groei van 
het aantal dienstverleningen in de afgelopen jaren. In de memorie van 
toelichting (blz. 13) wordt uiteengezet dat volgens het structuurplan 
penitentiaire capaciteit bij 4000 dienstverleningen per jaar circa 212 
cellen minder nodig zijn. Bij 5000 dienstverleningen per jaar zal de 
behoefte aan celcapaciteit nog eens met 50 cellen afnemen. Mocht 
blijken dat het streefgetal van 5000 dienstverleningen per jaar wordt 
bereikt dan zal hiermee rekening worden gehouden bij de berekening van 
de benodigde celcapaciteit, die overigens nog steeds toeneemt. 

Behalve dat de groei van het aantal dienstverleningen in de afgelopen 
jaren de verwachtingen overtreft, kan ook worden geconstateerd dat 
dienstverlening in kwalitatief opzicht aan de verwachtingen voldoet. Tal 
van leden informeerden naar de ervaringen op dit punt. In het bijzonder 
werd gevraagd nog eens aan te geven welke doelstelling bij dienstverlening 
voorop staat en in hoeverre deze nieuwe sanctie aan haar doelstelling 
voldoet. 

De primaire doelstelling van dienstverlening is de korte onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf terug te dringen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk 
Onderzoek" en Documentatiecentrum (W.O.D.C.) van ons ministerie blijkt 
dat er geen aanwijzingen zijn die erop duiden dat er als gevolg van de 
experimenten met dienstverlening zwaarder zou worden gestraft1. Hieruit 
kan worden afgeleid dat deze straf, gezien haar relatieve zwaarte, in ieder 
geval ook in de praktijk niet dient ter vervanging van een voorwaardelijke 
straf of een geldboete. Gelet hierop mag worden aangenomen dat 
dienstverlening in belangrijke mate aan haar primaire doelstelling voldoet, 
hoewel niet geheel kan worden uitgesloten dat als gevolg van deze 
sanctie het totaal aantal strafrechtelijke reacties is toegenomen. Boven-
genoemd onderzoek constateert dat hierover geen betrouwbare uitspraken 
kunnen worden gedaan. 
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Behalve dat dienstverlening een bruikbaar middel beoogt te zijn voor de 
terugdringing van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, heeft deze nieuwe 
sanctie tevens als oogmerk een bijdrage te leveren aan de humanisering 
van de strafrechtspleging. Dat deze sanctie in dit opzicht aan haar 
doelstelling voldoet wordt niet serieus betwist. Aan dienstverlening 
kleven niet de bezwaren die aan de korte vrijheidsstraf zijn verbonden. De 
delinquent wordt niet uit de samenleving geïsoleerd maar wordt in de 
gelegenheid gesteld zijn straf in de samenleving te ondergaan. Hem 
wordt de gelegenheid geboden zinvol werk te verrichten waardoor, zoals 
is gebleken, zijn gevoel voor eigenwaarde eerder toe- dan afneemt2. 
Kortom, dienstverlening is een aanzienlijk humanere straf dan de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf. 

Veel fracties informeerden naar de recidive onder dienstverleners. Zij 
achtten het voor de beantwoording van de vraag of dienstverlening een 
succes is van belang te weten wat het effect van deze sanctie is op het 
toekomstig gedrag van de delinquent. Een onderzoek van het W.O.D.C. 
naar recidive onder dienstverleners toont aan dat het aantal recidivisten 
onder dienstverleners kleiner is dan onder kort gestraften3. Dus ook in dit 
opzicht mag dienstverlening als een succes worden beschouwd. Blijkens 
dit onderzoek recidiveerde 42% van de dienstverleners tegen 54% van de 
kort gestraften. Voor dit verschil zijn vooral de veroordeelden terzake van 
vermogensdelicten verantwoordelijk. Voorts is opmerkelijk dat naar 
verhouding vooral onder jeugdigen (18 t/m 24 jaar) recidive vaak uitblijft, 
zowel bij first offenders als bij daders met een crimineel verleden. Op 
grond van deze resultaten menen wij te kunnen stellen - in antwoord op 
vragen terzake - dat de kans op resocialisatie van dienstverleners groter 
is dan die van kortgestraften. 

Ten slotte merken wij ter geruststelling van de leden van de V.V.D. fractie 
over de doelstellingen van dienstverlening op, dat wij het feit dat als 
gevolg van deze nieuwe sanctie de druk op de capaciteit van het gevan-
geniswezen afneemt, niet als een doel op zichzelf beschouwen, maar als 
een positief nevengevolg van deze sanctie. 

Een aantal fracties heeft erop gewezen dat het wetsvoorstel tot 
problemen aanleiding kan geven in die gevallen waarin de verdachte 
ontkent. De eis van artikel 22c van het wetsvoorstel dat de verdachte die 
voor dienstverlening in aanmerking wil komen een daartoe strekkend 
aanbod moet doen en vervolgens ingevolge artikel 22d, vierde lid, met de 
dienstverlening moet instemmen, plaatst, volgens deze fracties, de 
verdachte voor een dilemma. Een eventueel aanbod van zijn kant tot het 
verrichten van dienstverlening zal kunnen worden opgevat als een 
impliciete erkenning van hetgeen hem ten laste is gelegd. Met deze 
fracties zijn wij van mening dat van de ontkennende verdachte niet kan 
worden verwacht dat hij voor de aanvang van de terechtzitting een 
aanbod tot dienstverlening zal doen. Zoals wij in de memorie van toelichting 
(blz. 8) hebben uiteengezet kan hij echter ter terechtzitting alsnog te 
kennen geven dienstverlening te willen verrichten. De rechtbank kan dan 
het onderzoek schorsen om de verdachte in de gelegenheid te stellen in 
overleg met de reclassering een dienstverleningsaanbod voor te bereiden. 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen er nog op dat de rechter niet 
altijd genegen zal zijn om zijn oordeel over de bewezenverklaring van het 
telastgelegde op de terechtzitting kenbaar te maken. De rechtbank zal 
zich hierover willen beraden. De uitspraak volgt dan twee weken later, 
waarna zij de veroordeelde bij een veroordeling tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van minder dan zes maanden - aldus deze leden - alsnog in 
de gelegenheid zou moeten stellen om een aanbod tot dienstverlening te 
doen, hetgeen zal moeten leiden tot een nieuwe terechtzitting. Dit 
probleem doet zich echter alleen voor bij de ontkennende verdachte die 
voor de meervoudige kamer van de rechtbank terechtstaat. De politie-
rechter of de kantonrechter die meestal onmiddellijk na de terechtzitting 
uitspraak doet, zal er doorgaans geen moeite mee hebben om ter 
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terechtzitting te laten blijken dat hij het telastgelegde bewezen acht, 
zodat hij de verdachte alsnog op de mogelijkheid van dienstverlening kan 
wijzen. Daar dienstverlening slechts mogelijk is in gevallen dat de rechter 
overweegt een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van niet meer dan zes 
maanden op te leggen, is aannemelijk dat in het overgrote deel van de 
gevallen waarin dienstverlening in aanmerking komt, het openbaar 
ministerie de zaak voor de politierechter aanhangig zal hebben gemaakt. 
Niettemin erkennen wij dat de voorwaarde dat de verdachte een dienst-
verleningsaanbod moet doen bij de meervoudige kamer ertoe kan leiden 
dat de verdachte de uitspraak in eerste aanleg afwacht, alvorens in hoger 
beroep een dienstverleningsaanbod te doen. Dit staat echter los van de 
vraag welk model voor de toepassing van de dienstverlening het meest 
geschikt is. Het is een gevolg van het instemmingsvereiste, zodat gesteld 
kan worden dat het de prijs is die moet worden betaald om de gedachte 
uit te sluiten dat sprake zou kunnen zijn van dwangarbeid. Bij de bereke-
ning van de werklast die uit dit wetsvoorstel voortvloeit is hiermee reke-
ning gehouden. 

Naar aanleiding van vragen van verscheidene fracties naar de stand van 
zaken bij het wetsvoorstel dienstverlening voor minderjarigen kan worden 
opgemerkt dat de consultaties naar aanleiding van het advies van de 
Werkgroep alternatieve sancties voor jeugdigen (Werkgroep- Slagter) zijn 
afgerond. Het ligt in de bedoeling de wettelijke regeling van deze sancties 
op te nemen in net wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van het 
materiële kinderstrafrecht en een herziening van het kinderstrafprocesrecht 
dat binnenkort naar de Raad van State zal worden gezonden om advies. 

1.2. De leden van de P.v.d.A. fractie konden de strekking van het 
wetsvoorstel van harte onderschrijven. Zij hadden evenwel problemen van 
principiële aard met het leggen van een verband tussen «straf» en 
«arbeid». Zij wezen erop dat «arbeid» voor honderdduizenden mensen 
een begeerd, schaars goed is, en dat duizenden mensen zich jaarlijks 
vrijwillig onbeloond ten algemenen nutte inzetten. Door nu de onbetaalde 
arbeid ten algemenen nutte als een straf te kwalificeren plaatst de 
overheid deze activiteiten, die door tallozen uit idealisme wordt gedaan, 
naar hun oordeel in een vreemd daglicht. Deze leden constateerden ook 
een spanning tussen het streven van de regering om in het kader van de 
«zorgzame samenleving» de burgers aan te moedigen zich onbeloond in 
te zetten voor hun medeburgers en de kwalificatie van soortgelijke 
activiteiten als straf. De bezwaren van deze leden zouden kunnen worden 
ondervangen als bedoelde arbeid als een zinvol alternatief voor vrijheids-
straf zou gaan gelden. Langs deze weg kwamen zij tot het voorstel de 
dienstverlening niet als hoofdstraf te kwalificeren maar, in navolging van 
het advies van de Raad van State en de Centrale Raad van Advies voor 
het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering (thans 
Centrale Raad voor strafrechtstoepassing), het alternatieve karakter van 
de dienstverlening te onderstrepen door de vorm van een transactie te 
kiezen. Tegenover de verbintenis tot het verrichten van zinvolle activiteiten 
aan de kant van de veroordeelde, zou de overheid afzien van het (doen) 
executeren van een vrijheidsstraf. Volgens deze leden gaat het hier om 
een consequente doortrekking van de transactiegedachte. 

Dit voorstel en in het bijzonder de achterliggende gedachte dat arbeid 
niet als straf mag worden beschouwd, kan naar onze mening slechts tot 
één conclusie leiden, namelijk dat dienstverlening, ongeacht welke vorm 
of naam daaraan wordt gegeven, niet kan dienen als een alternatief voor 
een straf. Zover gaan deze leden echter niet. Blijkens hun inbreng kunnen 
zij zich in beginsel verenigen met het feit dat arbeid in de plaats komt van 
een vrijheidsstraf. Zij achten de expliciete kwalificatie van dienstverlening 
als straf echter onjuist en bepleiten daarom het alternatieve karakter van 
dienstverlening meer tot uitdrukking te laten komen door in plaats van de 
rechter de bevoegdheid te geven de dienstverlening als straf op te 
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leggen, hem de bevoegdheid te geven te bepalen dat de verdachte 
dienstverlening verricht onder de voorwaarde dat als de dienstverlening 
volbracht is de overheid afziet van de executie van de vrijheidsstraf. 
Behalve dat wij, zoals hierboven uiteengezet, ons niet kunnen verenigen 
met de gedachte die aan dit voorstel ten grondslag ligt, zouden wij erop 
willen wijzen dat het alternatieve karaktervan dienstverlening in het 
wetsvoorstel, in het bijzonder in de artikelen 22b, 22d, eerste lid en 22g, 
duidelijk tot uitdrukking komt. Ingevolge deze bepalingen kan de rechter 
dienstverlening pas opleggen als hij een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
van niet meer dan zes maanden overweegt op te leggen, terwijl het 
vonnis deze vrijheidsstraf waarvoor de dienstverlening in de plaats komt 
in het vonnis dient te vermelden. Voorts blijkt het alternatieve karakter 
van de dienstverlening uit het feit dat als de dienstverlening niet naar 
behoren is of wordt verricht, de rechter, op vordering van de officier van 
justitie, alsnog de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging kan gelasten 
van de vrijheidsstraf waarvoor de dienstverlening in de plaats kwam. 

Het verschil tussen deze opzet en het voorstel van de P.v.d.A.-fractie is 
in onze ogen niet groot en is in de praktijk slechts van symbolische 
betekenis. Daarom zien wij voorshands geen aanleiding het wetsvoorstel 
te wijzigen, waarbij voor ons vooral van belang is dat de bij de dienstver-
lening betrokken organen de kwalificatie van dienstverlening als straf 
onderschrijven. Zo noemt bijvoorbeeld de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen (NFR) de kwalificatie van dienstverlening als 
hoofdstraf in haar hiervoor reeds genoemde commentaar op het wets-
voorstel «een goede zaak». 

Behalve dat de leden van de P.v.d.A.-fractie zich niet geheel konden 
verenigen met de keuze van dienstverlening als hoofdstraf, hadden deze 
leden behoefte aan een nadere bepaling van de reikwijdte van deze 
sanctie, die de regering met het begrip «arbeid» benadert. Tot dusverre 
is, zo stelden deze leden, het begrip «arbeid» gedefinieerd in het Burgerlijk 
Wetboek, waar het bedingen van «loon» een essentieel element is van de 
arbeidsovereenkomst. Ter vermijding van dit begrip stelden zij voor deze 
sanctie aan te duiden met de woorden «het verrichten om niet van zinvol 
te achten activiteiten». Zoals wij reeds hebben uiteengezet voelen wij 
weinig affiniteit met het bezwaar van deze leden tegen het verband dat in 
dit wetsvoorstel wordt gelegd tussen «arbeid» en «straf». Daarbij komt 
dat de terminologie «onbeloonde arbeid» exact aansluit bij het voorstel 
van Wet onbeloonde arbeid uitkeringsgerechtigden (WOAU) onder welk 
regime de dienstverlening, voor zover verricht door uitkeringsgerechtigde 
werklozen, zal vallen. Op de verhouding tussen dit wetsvoorstel en de 
WOAU komen we in hoofdstuk 2 van deze memorie nog uitvoerig terug. 

Voorts vroegen deze leden of het volgen van een cursus over het 
gebruik van alcohol of de effecten van drugsgebruik dan wel het verplicht 
en systematisch bezoek van een aantal gevangenissen, kunnen worden 
toegepast in het kader van het in het wetsvoorstel neergelegde rechters-
model. Dit is niet het geval. De genoemde projecten kunnen niet worden 
beschouwd als arbeid in de zin van dit wetsvoorstel. Het betreft hier 
leerprojecten, die op grond van artikel 14c, eerste lid, sub 4, Sr. in het 
kader van een voorwaardelijke veroordeling als bijzondere voorwaarde 
kunnen worden afgedwongen. Een goed voorbeeld van dit soort projecten 
zijn de Alcohol Verkeersprojecten (AVP's) te At' jen. Voor de toepassing 
van dit soort projecten biedt de wet voldoende ruimte, zodat het feit dat 
dit wetsvoorstel niet van toepassing is, niet als een gemis zal worden 
ervaren. 

De vragen van deze leden met betrekking tot het wetsvoorstel alternatieve 
sancties voor jeugdigen en de ontkennende verdachte zijn in de voorgaande 
paragraaf van deze memorie reeds beantwoord. 

De leden van de V.V.D.-fractie deelden de mening dat voor dienstverle-
ning in het strafstelsel een plaats bestaat. De vraag van deze leden of uit 
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de experimenten met dienstverlening is gebleken dat dienstverlening de 
mogelijkheden tot resocialisatie vergroot, is in de voorgaande paragraaf 
van deze memorie reeds in positieve zin beantwoord. In deze paragraaf is 
eveneens reeds ingegaan op het betoog van deze leden dat dienstverlening 
niet primair mag worden gezien als een middel om de druk op de capaciteit 
van het gevangeniswezen te doen afnemen. In het hierna volgende zal 
aan het slot van de beantwoording van de vragen van deze leden, 
antwoord worden gegeven op de vraag of het aantal mislukte dienstverle-
ningen toeneemt. 

De leden van de V.V.D.-fractie leek de kwalificatie van dienstverlening 
als hoofdstraf een discutabel uitgangspunt. Met de redenering om deze 
straf in artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht op te nemen na de 
vrijheidsstraf en voor de geldboete konden deze leden zich verenigen. Zij 
waren er vooralsnog niet van overtuigd dat het verstandig was om de 
dienstverlening uitsluitend als vervanging van de vrijheidsstraf in de wet 
op te nemen. Wat is er tegen, zo vroegen deze leden, dienstverlening te 
aanvaarden in de plaats van een geldboete, te meer daar het aanbod 
daartoe door de delinquent moet worden gedaan. 

Het bezwaar hiervan is in de eerste plaats dat dit ertoe zou kunnen 
leiden dat dienstverlening niet meer als een volwaardig alternatief voor 
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt beschouwd. De omstandigheid 
dat het hier om een nieuwe strafsoort gaat, dwingt ertoe de plaats die 
deze inneemt in het bestaande strafarsenaal uitdrukkelijk te bepalen, 
zodat twijfels omtrent de relatieve zwaarte van deze straf zijn uitgesloten. 
Behalve de plaatsbepaling van dienstverlening tussen de vrijheidsstraf en 
de geldboete in artikel 9 Sr., is voor de bepaling van de zwaarte van 
dienstverlening de koppeling aan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
beslissend. Zou deze koppeling los worden gelaten en de mogelijkheid 
dat dienstverlening ook de geldboete vervangt worden toegestaan, dan 
kan dit ten koste gaan van de geloofwaardigheid van dienstverlening als 
een volwaardig alternatief voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 

Voorts moet niet uit het oog worden verloren dat dienstverlening 
voortkomt uit de behoefte aan een zinvol alternatief voor de korte 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Op grond van de experimenten met 
dienstverlening is de conclusie getrokken dat dienstverlening hiervoor 
geschikt is. Bovendien zijn de verschillen tussen de geldboete en dienst-
verlening veel groter dan die tussen een vrijheidsstraf en dienstverlening. 

Gelet op deze bezwaren lijkt ons de dienstverlening als een alternatief 
voor de geldboete ongewenst. Het feit dat de verdachte een aanbod tot 
dienstverlening moet doen, is hierbij niet van belang. 

Voorts vroegen deze leden zich af wat zich ertegen verzet dat dienst-
verlening wordt opgelegd te zamen met andere hoofdstraffen. Aan het 
Wetboek van Strafrecht ligt het beginsel ten grondslag dat ongelijksoortige 
hoofdstraffen niet tegelijkertijd voor één strafbaar feit kunnen worden 
opgelegd. Dit beginsel is neergelegd in artikel 9, tweede lid, Sr.. De 
achtergrond van dit beginsel is, blijkens de memorie van toelichting, dat 
de hoofdstraffen zozeer verschillen van aard en strekking dat gelijktijdige 
oplegging niet valt te verdedigen. Een uitzondering op dit beginsel 
vormen de fraudedelicten. Er is geen reden voor dienstverlening een 
uitzondering te maken. 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat dienstverlening over het 
algemeen als een aanzienlijk lichtere straf wordt ervaren dan de onvoor-
waardelijke gevangenisstraf. Op grond hiervan verwachtten zij dat 
verdachten veel vaker een aanbod tot dienstverlening zullen doen dan 
door de rechter zal worden aanvaard, hetgeen zal leiden tot het instellen 
van hoger beroep. Hoger beroep belast de rechterlijke macht en brengt 
een verhoging van de kosten van rechtshulp met zich mee, aldus deze 
leden. Om dit te voorkomen vroegen zij of het verstandig zou zijn in de 
wet zekere beperkingen te stellen aan de soort delicten terzake waarvan 
dienstverlening kan worden opgelegd of aan de situaties waarin dienst-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 074, nr. 6 6 



verlening kan worden opgelegd. Het stellen van dit soort beperkingen zou 
zijn rechtvaardiging ook kunnen vinden in het feit dat typerend voor de 
dienstverlening is dat de delinquent niet uit de samenleving wordt 
verwijderd, zodat, aldus deze leden, mag worden verwacht dat alleen zij 
die geen gevaar opleveren voor de samenleving in aanmerking komen 
voor deze straf. Zou, zo vroegen zij, het mogelijk zijn om ter bescherming 
van de samenleving een relatie te leggen met de toepassing van voorlopige 
hechtenis, in die zin dat als de verdachte voorlopig gehecht is geweest hij 
niet tot dienstverlening kan worden veroordeeld. 

De mening van de leden van de V.V.D.-fractie dat dienstverlening geen 
gevaar mag opleveren voor de maatschappij, delen wij. Wij zijn ons er 
volledig van bewust dat dienstverlening verschilt van de vrijheidsstraf in 
die zin dat deze straf in de maatschappij ten uitvoer wordt gelegd en 
derhalve aan de maatschappij geen bescherming biedt. De aard van deze 
sanctie verplicht tot het stellen van zekere grenzen aan haar bereik. 
Vandaar dat het wetsvoorstel in artikel 22b bepaalt dat dienstverlening 
slechts kan dienen ter vervanging van een vrijheidsstraf van maximaal zes 
maanden. Zodoende wordt een beperking gesteld aan de toepassing van 
dienstverlening die gerelateerd is aan de ernst van het feit. Dit criterium 
komt ons juister voor dan de toepassing van de voorlopige hechtenis, 
waarbij ook andere factoren dan de ernst van het feit een rol kunnen 
spelen, zoals bij voorbeeld collusie of een eventueel gevaar voor vlucht 
door de verdachte. Bovendien bestaat op het moment van voorlopige 
hechtenis nog geen volledig inzicht in de ernst van het feit. Zou dienstver-
lening een langere vrijheidsstraf dan zes maanden kunnen vervangen dan 
zouden de onderliggende feiten te ernstig zijn om met dienstverlening af 
te doen. Het zou onzes inziens onverantwoord zijn om degene die zich 
aan dergelijke feiten heeft schuldig gemaakt in de gelegenheid te stellen 
zijn straf in de maatschappij te mogen ondergaan Wij zijn dan ook van 
mening dat het wetsontwerp op deze wijze enerzijds de rechter voldoende 
ruimte biedt om deze sanctie naar eigen inzicht toe te passen en anderzijds 
voldoende garanties biedt ter bescherming van de maatschappij. De 
ervaringen met de experimenten met dienstverlening steunen ons in deze 
opvatting. Anders dan deze leden verwachten wij dan ook niet dat de 
rechterlijke macht ter voorkoming van eventuele gevaren voor de maat-
schappij gevangenisstraffen van meer dan zes maanden zal gaan opleggen 
zodat de mogelijkheid van dienstverlening is uitgesloten. 

Voorts informeerden de leden van de V.V.D.-fractie of het de bedoeling 
van dienstverlening is om first offenders de mogelijkheid te geven om een 
straf buiten de gevangenis om te ondergaan. Het wetsontwerp maakt in 
dit opzicht geen onderscheid tussen verdachten met of zonder crimineel 
verleden. In beginsel komt iedere verdachte van een strafbaar feit 
waarvoor de rechter een korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 
niet meer dan zes maanden overwoog op te leggen, in aanmerking voor 
dienstverlening. Niettemin mag worden aangenomen dat bij first offenders 
de nadelen van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zich het sterkst 
zullen doen voelen, zodat wij ons kunnen voorstellen dat dienstverlening 
voor deze categorie verdachten in het bijzonder is aangewezen. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren er vooralsnog niet van overtuigd 
dat het gekozen model, het zogenaamde rechtersmodel, geen aanpassing 
behoeft. Zij vreesden, zoals reeds is aangegeven, dat dit model hoger 
beroep uitlokt, met alle bezwaren van dien. Daarom vroegen zij of naast 
het rechtersmodel niet tevens het officiersmodel, namelijk dienstverlening 
bij wege van transactie, kon worden ingevoerd. Zij tekenden daarbij aan 
dat in dat geval, gelet op artikel 113, derde lid van de Grondwet, dienst-
verlening niet als hoofdstraf zou kunnen worden gekwalificeerd. Voorts 
zagen zij in dat dit model niet geschikt is voor delicten terzake waarvan 
de rechter een vrijheidsstraf van meer dan drie maanden oplegt. Mede 
daarom vroegen zij of dienstverlening niet diende te worden beperkt tot 
een alternatief voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal 
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drie maanden in plaats van zes. De evenredigheid tussen 240 uur 
dienstverlening en zes maanden vrijheidsstraf leek hen toch al ver te 
zoeken, waar nog bij kwam dat naar hun mening de praktijk uitwijst, dat 
dienstverlening van meer dan 150 uur veelal tot mislukkingen leidt. 

Naar aanleiding van de beschouwingen van de leden van de V.V.D.-fractie 
zouden wij allereerst onze bezwaren tegen het zogenoemde officiersmodel 
willen uiteenzetten. Dit model komt erop neer dat de officier van justitie 
een verdachte aanbiedt dienstverlening te verrichten ter voorkoming van 
strafvervolging. De voordelen van dit model zijn dat het weinig formeel is 
en de mogelijkheid biedt snel en flexibel te reageren. De voorwaarden die 
de officier van justitie in het kader van een transactie op grond van artikel 
74 Sr. kan stellen, hebben alle het karakter van de betaling van een som 
gelds of van het afstand doen van bepaalde voorwerpen. Gelet hierop zal 
het duidelijk zijn dat de voorwaarde om gedurende enkele maanden 
dienstverlening te verrichten van een geheel andere orde is, ongeacht de 
vraag of het gaat om een vervanging van een vrijheidsstraf van drie of van 
zes maanden. Het betreft hier een straf die qua zwaarte de vergelijking 
met de vrijheidsstraf kan doorstaan. Wij achten het in het belang van de 
verdachte dat deze straf alleen kan worden opgelegd als aan min of meer 
vergelijkbare waarborgen is voldaan als bij de vrijheidsstraf. Dit belang 
weegt naar onze mening zwaarder dan de voordelen die het officiersmodel 
biedt. Vandaar onze keuze voor het rechtersmodel. Deze keuze is overigens 
gebaseerd op de ervaringen die gedurende de experimenten met dienst-
verlening zijn opgedaan. Gedurende deze periode bleek er een duidelijke 
verschuiving plaats te vinden van het officiers- naar het rechtersmodel.4 

Hieruit kan worden afgeleid dat zowel de zittende als de staande magi-
stratuur aan de hand van hun ervaring met de experimenten met dienst-
verlening tot de conclusie zijn gekomen dat het rechtersmodel beter 
geschikt is dan het officiersmodel. Deze voorkeur voor het rechtersmodel 
bleek ook uit de adviezen die zijn ingewonnen over het Eindadvies van de 
Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverlening. 

De vrees van deze leden dat juist dit model tot het instellen van hoger 
beroep zal leiden delen wij niet. Als de veronderstelling van deze leden 
juist is dat dienstverlening als een lichtere straf dan vrijheidsstraf wordt 
beschouwd met als gevolg dat er meer aanbiedingen tot dienstverlening 
zullen worden gedaan dan de rechter kan aanvaarden, dan zal degene 
wiens aanbod is afgewezen de behoefte hebben de afwijzende beslissing 
aan een andere instantie voor te leggen. Of dit nu in het officiersmodel de 
rechter is of in het rechtersmodel het gerechtshof maakt uit een oogpunt 
van werklast niet veel uit. 

Voorts merken wij naar aanleiding van de constatering van de leden 
van de V.V.D.-fractie dat de evenredigheid tussen 240 uur dienstverlening 
en zes maanden vrijheidsstraf ver te zoeken zou zijn, op dat de zwaarte 
van de dienstverlening niet alleen wordt bepaald door het aantal uren 
dienstverlening, maar tevens door de aard en zwaarte van het werk. De 
vraag of 240 uur dienstverlening gelijkwaardig is aan zes maanden 
vrijheidsstraf laat zich dus niet in abstracto beantwoorden. De rechter zal 
in het concrete geval moeten uitmaken of zes maanden vrijheidsstraf 
door 240 uur dienstverlening kan worden vervangen. 

De constatering van deze leden dat dienstverlening van meer dan 150 
uur veelal tot mislukkingen leidt, komt niet overeen met de cijfers die ons 
ter beschikking staan. In het jaarverslag 1986 van de Inspectie Reclassering 
van de Directie T.B.R.R. van ons ministerie blijkt dat evenals de vooraf-
gaande jaren het percentage mislukte dienstverleningen rond 11% 
schommelt. Het aantal mislukte dienstverleningen lijkt dus niet toe te 
nemen. Er zijn, blijkens dit verslag, evenmin aanwijzingen dat dienstverle-

4 N.w. Bol en j . j . Overwater, Dienstverie- n j n g v a n m e e r dan 150 uur vaker zou mislukken. 
ning. Eindrapport van het onderzoek naar de 
vervanging van de vrijheidsstraf in het _ . - - . , , . . 
strafrecht voor volwassenen, biz. 47, De leden van de Doo-fractie hadden het wetsvoorstel met instemming 
Staatsuitgeverij, s-Gravenhage 1984. begroet. Zij achtten het vooral van belang dat deze straf bijdraagt aan de 
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resocialisatie van de veroordeelde. De keuze dienstverlening als een 
hoofdstraf aan te merken, onderschreven zij, evenals het voorstel deze 
straf door de rechter te laten opleggen. Deze leden vroegen aandacht 
voor de bezwaren van de Nederlandse Federatie van ReclasseringsinsteN 
lingen (N.F.R.) en de Raad van State tegen het voorstel om de verdachte 
die in aanmerking wil komen voor dienstverlening te verplichten ter 
terechtzitting een concreet uitgewerkt dienstverleningsaanbod te doen 
(artikel 22c). De N.F.R. vreest dat deze eis een negatief effect heeft op de 
bereidheid projecten voor dienstverleners ter beschikking te stellen. Dit 
gezien de kans dat de rechter niet op het aanbod ingaat met alle frustre-
rende gevolgen van dien, zoals het feit dat de voorbereiding van de 
projectplaats tevergeefs is geweest en de projectverschaffer opnieuw 
moet zoeken naar een geschikt persoon voor het project. De N.F.R. heeft 
derhalve een voorkeur voor een systeem waarin de rechter in beginsel 
een dienstverleningsstraf kan opleggen en waarin pas na de veroordeling 
naar een project wordt gezocht. Volgens dit voorstel kan de verdachte ter 
terechtzitting met een open aanbod volstaan. Als de rechter dan dienst-
verlening oplegt, moet vervolgens zo snel mogelijk een concreet project 
worden gevonden. In het vonnis behoeven slechts het aantal uren 
dienstverlening en de termijn waarbinnen die moet worden verricht, te 
worden vermeld. Het voordeel hiervan is dat projectplaatsen niet tevergeefs 
worden voorbereid en dat het risico betrokkenen - in het bijzonder de 
projectverschaffer - te moeten teleurstellen wordt vermeden. Tegenover 
deze voordelen staan echter de bezwaren, die zijn uiteengezet in de 
memorie van toelichting (blz. 22). Deze bezwaren komen erop neer dat 
volgens dit voorstel in het Wetboek van Strafrecht een nieuwe straf wordt 
geïntroduceerd die de rechter binnen zekere grenzen naar eigen inzicht 
kan opleggen, terwijl er geen zekerheid is dat die straf ten uitvoer kan 
worden gelegd. Het is dan geenszins denkbeeldig dat er een voorraad van 
dienstverleningsvonnissen ontstaat die wellicht in het geheel niet ten 
uitvoer gelegd kunnen worden. Lange wachttijden voor de executie van 
vonnissen moeten worden vermeden. Dit vloeit voort uit de keuze de straf 
in de samenleving ten uitvoer te leggen. De rechter is dan afhankelijk van 
de projectplaatsen die de samenleving bereid is aan te bieden. 

De N.F.R. kan zich dit bezwaar blijkens haar commentaar op het 
wetsvoorstel van 5 november 1987 goed voorstellen. Om aan dit bezwaar 
tegemoet te komen stelt zij voor de rechter de verplichting op te leggen 
om, alvorens hij dienstverlening oplegt, zich ervan te vergewissen dat er 
een projectplaats beschikbaar is waar de dienstverlening kort nadat het 
vonnis is gewezen, ten uitvoer kan worden gelegd. 

Wij erkennen dat de voorwaarde van een «panklaar» dienstverlenings-
aanbod ter terechtzitting in de praktijk op problemen kan stuiten. Niet 
alleen de N.F.R. wijst hierop, maar ook de Ressortelijke Adviescommissie 
Noord van het openbaar ministerie in een brief van 22 april 1988, gericht 
aan de eerste ondergetekende. Gelet op deze bezwaren zijn wij bereid het 
voorstel van de N.F.R. over te nemen, met dien verstande dat wij bij nota 
van wijziging voorstellen de artikelen 22c, tweede lid, en 22d, tweede lid, 
te wijzigen zodat de verdachte kan volstaan met een dienstverleningsaan-
bod dat slechts de aard van de werkzaamheden bevat, terwijl de rechter 
in zijn vonnis kan volstaan met de vermelding van het aantal uren dienst-
verlening en de termijn waarbinnen die moet worden verricht alsmede de 
aard van de werkzaamheden. De vermelding van de werkzaamheden is 
noodzakelijk omdat de aard van het werk waartoe de rechter de verdachte 
veroordeelt, voor een belangrijk deel bepalend is voor de zwaarte van de 
straf. Het laten vallen van het vereiste dat de verdachte in zijn aanbod en 
de rechter in zijn vonnis de concrete projectplaats vermeld, biedt de 
verdachte de ruimte om met een «half open» dienstverleningsaanbod te 
volstaan. Wij verwachten dan ook dat dit voorstel in belangrijke mate 
tegemoet komt aan de problemen waartoe, naar wordt gevreesd, het 
vereiste van een «panklaar» dienstverleningsaanbod zal kunnen leiden. 
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Ter vermijding van het risico van een voorraad dienstverleningsvonnissen 
wordt, conform het voorstel van de N.F.R., bij nota van wijziging tevens 
voorgesteld op de rechter de verplichting te leggen, alvorens een 
verdachte tot dienstverlening te veroordelen, zich ervan te vergewissen 
dat er een projectplaats beschikbaar is waar de dienstverlening kan 
worden uitgevoerd. De daadwerkelijke voorbereiding van de projectplaats 
behoeft in dit voorstel pas plaats te vinden als het vonnis is gewezen. 
Voordien behoeft de verdachte slechts de aard van de werkzaamheden te 
vermelden. Vergeefse maatregelen ter voorbereiding van projectplaatsen 
en frustraties bij projectverschaffers kunnen zodoende worden vermeden. 

De leden van de D66-fractie waren het met de kwalificatie van dienst-
verlening als hoofdstraf eens. Ook waren zij het eens met het voorstel 
dienstverlening door de rechter te laten opleggen. Zij voorzagen echter 
wel problemen met het vinden van voldoende geschikte projectplaatsen. 
Wat gebeurt er, zo vroegen zij, als een verdachte aanbiedt dienstverlening 
te verrichten, maar er geen projectplaats te vinden is. Het antwoord 
hierop is dat voor de tenuitvoerlegging van deze straf de medewerking 
van de samenleving een vereiste is. De mate waarin in de samenleving 
behoefte bestaat aan onbeloonde arbeid ten algemenen nutte is bepalend 
voor de ontwikkeling van dienstverlening. Als er geen geschikte project-
plaats beschikbaar is, kan de rechter de verdachte niet veroordelen tot 
dienstverlening. Hierin schuilt nu juist het alternatieve karaktervan 
dienstverlening. Als er geen mogelijkheid is tot het verrichten van 
dienstverlening is er geen alternatief voor de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf en blijft de vrijheidsstraf als enige sanctie over. Wij rekenen het tot 
onze taak de bereidheid in de samenleving om projectplaatsen voor 
dienstverleners ter beschikking te stellen, te stimuleren. Op de maatregelen 
die wij met het oog hierop treffen, zijn wij in paragraaf 1.1. van deze 
memorie reeds ingegaan. Het is verheugend dat tot dusver het aantal 
aangeboden projectplaatsen zodanig is geweest, dat er geen belemmering 
is geweest in de ontplooiing van de dienstverlening. 

De leden van de PPR-fractie konden ronduit instemmen met de 
algemene lijn van het wetsvoorstel. Zij onderschreven de kwalificatie van 
dienstverlening als hoofdstraf en prefereerden het rechtersmodel boven 
het officiersmodel. Als bezwaar van dit laatste model zagen zij dat het de 
macht van het openbaar ministerie te veel uitbreidt. 

Deze leden meenden dat het niet geheel is uit te sluiten dat dienstver-
lening in de plaats komt van bijvoorbeeld een voorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Hoewel zij onderkenden dat het wetsvoorstel deze mogelijkheid uitsluit 
door de rechter te verplichten in zijn vonnis te vermelden voor welke 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf de dienstverlening in de plaats komt, 
vroegen zij welke garantie er is dat de rechter zich hieraan houdt. Het 
vonnis waarbij dienstverlening wordt opgelegd, dient ingevolge artikel 
22d de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te vermelden, waarvoor dienst-
verlening in de plaats komt. Wij menen ervan uit te mogen gaan dat de 
rechter zich aan de wet houdt. Dat betekent dat als dit ontwerp wet is, de 
rechter zich zal moeten houden aan de voorwaarden waaronder de 
dienstverlening mag worden opgelegd. Een betere garantie dan deze 
voorwaarde in de wet neer te leggen, kunnen wij niet geven. Mocht 
niettemin de indruk bestaan dat de dienstverlening toch wordt gebruikt 
als een alternatief voor een voorwaardelijke straf, dan kan de veroordeelde 
tegen het vonnis in beroep gaan en in het bijzonder de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf waarvoor de dienstverlening blijkens het vonnis in de plaats 
komt betwisten. Ook kan het openbaar ministerie, dat tenslotte belast is 
met de handhaving van de wet, tegen het vonnis in beroep gaan en er 
zodoende voor waken dat dienstverlening wordt gebruikt als alternatief 
voor andere straffen dan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 

De leden van de PPR-fractie zagen als een van de voordelen van 
dienstverlening dat het contact van de veroordeelde met de samenleving 
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wordt verstevigd. Voor een werkloze, zo constateerden deze leden, kan 
het zelfs een opstap zijn naar betaalde arbeid. Hoewel hierover geen 
cijfers beschikbaar zijn, mag er inderdaad van worden uitgegaan dat het 
vooruitzicht voor een werkloze delinquent op een baan groter is als hij tot 
dienstverlening is veroordeeld, dan tot een gevangenisstraf. Voorts 
constateerden deze leden dat een ruime meerderheid van de dienstverle-
ners werkloos is en zij derhalve meer dan 9 a 10 uur per week aan 
dienstverlening kunnen besteden. Gelet hierop achtten zij een maximum 
van 240 uur dienstverlening aan de lage kant. Zij hielden een voorzichtig 
pleidooi voor een verhoging van het maximum aantal uren dienstverlening 
en daarmee van de maximale onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes 
maanden. Dit pleidooi gaat echter aan een belangrijk uitgangspunt van 
het wetsvoorstel voorbij, namelijk dat geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen werkenden en werklozen. Het mag niet zo zijn dat, omdat de 
verdachte werkloos is, hij eerder in aanmerking komt voor dienstverlening. 
Vandaar dat bij de opstelling van het wetsvoorstel is uitgegaan van de tijd 
die een werkende ter beschikking staat om dienstverlening te verrichten. 
Het resultaat is dat in beginsel zowel de werkende als de werkloze in 
gelijke mate in aanmerking kan komen voor dienstverlening. Dit is in het 
voorstel van de leden van de PPR-fractie niet het geval. 

Een niet minder belangrijk bezwaar van dit voorstel is voorts dat, zoals 
in de memorie van toelichting (blz. 7) is uiteen gezet, bij de keuze van het 
maximum aantal uren dienstverlening en de maximale duur van de te 
vervangen vrijheidsstraf nog andere factoren dan de beschikbare vrije tijd 
van de veroordeelde een rol hebben gespeeld, zoals bij voorbeeld de 
hoogte van de te vervangen straf en het tijdsbestek waarbinnen de 
dienstverlening moet worden verricht. Bij een beoordeling van ons 
voorstel de dienstverlening te beperken tot maximaal 240 uur moeten 
deze factoren dan ook in ogenschouw worden genomen en niet alleen de 
beschikbare hoeveelheid vrije tijd. 

De vragen van de leden van de P.P.R.-fractie met betrekking tot de 
verhouding tussen dienstverlening en het voorstel van Wet onbeloonde 
arbeid uitkeringsgerechtigden (WOAU) worden beantwoord in hoofdstuk 
2 van deze memorie dat speciaal aan dit onderwerp is gewijd. Op de 
vraag van deze leden waarom de overheid niet zelf een actieve rol zou 
spelen bij het vinden van dienstverleningsplaatsen is reeds ingegaan in 
paragraaf 1.1. van deze memorie waarin het stimuleringsbeleid ten 
aanzien van dienstverlening uiteen is gezet. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg wat het uiteindelijke oogmerk van 
dienstverlening is. Hij meende dat dienstverlening zeker de functie kan 
hebben de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf terug te dringen, maar 
als doelstelling leek hem dit onvoldoende. De doelstellingen die ons met 
de dienstverlening voor ogen staan, zijn toegelicht in paragraaf 1.1. van 
deze memorie. Hieruit blijkt dat dienstverlening niet alleen een alternatief 
beoogt te zijn voor de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, maar tevens 
bedoelt bij te dragen aan de humanisering van de strafrechtspleging. 

Dit lid stemde in met het voorstel dienstverlening als een hoofdstraf 
aan te merken. Hij vroeg zich echter af of aan deze kwalificatie van 
dienstverlening niet de consequentie moet worden verbonden dat de 
overheid verantwoordelijk is voor de executie van deze straf. Hij wees in 
dit verband op de verantwoordelijkheid van de overheid voor voldoende 
celruimte voor gedetineerden. Deze verantwoordelijkheid vloeit, naar het 
oordeel van dit lid, voort uit de opneming van de gevangenisstraf in 
artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht. De vergelijking die dit lid trekt 
met de gevangenisstraf gaat mank. Dienstverlening is in tegenstelling tot 
een vrijheidsstraf een alternatieve sanctie. Het alternatieve karakter van 
deze sanctie schuilt nu juist in het feit dat zij in de samenleving ten 
uitvoer wordt gelegd en niet door justitie. De rechter stelt de delinquent 
op zijn verzoek in de gelegenheid onbeloonde arbeid te verrichten ten 
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einde een (klassieke) strafrechtelijke reactie te ontgaan. Zou de overheid 
het tot haar taak rekenen de tenuitvoerlegging van dienstverlening te 
garanderen dan zou dienstverlening geen alternatieve sanctie meer zijn, 
maar een gewone extra straf. 

Het lid van de G.P.V.-fractie besefte dat het onderhavige wetsvoorstel 
er niet toe strekt de delinquent een recht op dienstverlening toe te 
kennen. Niettemin vroeg hij zich af of delinquenten wel in gelijke mate in 
aanmerking komen voor dienstverlening. In het bijzonder informeerde hij 
naar de positie van buitenlanders en verslaafden. Uit de ons ter beschikking 
staande gegevens kan niet de conclusie worden getrokken dat er een 
tekort aan projectplaatsen is voor buitenlandse delinquenten. Voor 
verslaafde delinquenten is er, hoewel wij dat niet, zoals gevraagd, met 
cijfers kunnen staven, wel een te kort aan geschikte projectplaatsen. Aan 
deze categorieën besteden wij, zoals uiteen is gezet in de eerste paragraaf 
van deze memorie, in ons stimuleringsbeleid extra aandacht. 

Het lid van de G.P.V.-fractie constateerde dat in de memorie van 
toelichting de term «dienstverlening» wordt gebezigd terwijl het wets-
ontwerp dienstverlening omschrijft als het verrichten van onbetaalde 
arbeid ten algemenen nutte. Hij vreesde dat deze omschrijving van 
dienstverlening een onnodige afstand zou creëren tussen de wettekst en 
het spraakgebruik. 

Zoals het lid van deze fractie zelf opmerkt, is het van belang in de 
wettekst een duidelijke definitie van dienstverlening te geven, ook al is dit 
begrip inmiddels ingeburgerd. De vrees dat hierdoor een discrepantie 
ontstaat tussen de wettekst en het spraakgebruik wordt door ons niet 
gedeeld. De term dienstverlening wordt vanwege zijn eenvoud gehanteerd. 
De verschillende betekenissen die deze term heeft, noopt ons er toe deze 
term nader in de wettekst te omschrijven. Deze definitie creëert onzes 
inziens geen afstand ten opzichte van de ingeburgerde term dienstverle-
ning, doch vormt een noodzakelijke verduidelijking en precisering ervan. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stond voorts zeer gereserveerd tegenover 
het voorstel dienstverlening mogelijk te maken als alternatief voor een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden in plaats van 
maximaal drie. Anders dan dit lid stelt, zien lang niet alle betrokkenen 
hierin bezwaren. Het is voornamelijk het openbaar ministerie dat tegen dit 
voorstel is gekant. De Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen 
(N.F.R.) onderschrijft blijkens haar eerder genoemde advies dit voorstel. 
De N.F.R. wijst erop dat de wetgeving geen blokkade mag vormen voor 
een ruimere toepassing van dienstverlening, doch maant tot de nodige 
voorzichtigheid en zorgvuldigheid bij de toepassing ervan. De Centrale 
Raad voor Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de 
Reclassering heeft evenmin overwegende bezwaren tegen het voorstel. 

In antwoord op de vraag van dit lid in hoeverre uit de experimenten met 
dienstverlening kan worden afgeleid dat de bezwaren van het openbaar 
ministerie tegen het voorstel dienstverlening mogelijk te maken als 
alternatief voor een vrijheidsstraf van maximaal zes maanden achterhaald 
zijn, kan worden meegedeeld dat de rechter, anders dan het openbaar 
ministerie had verwacht, wel degelijk verdachten tot een dienstverlening 
van langer dan 150 uur heeft veroordeeld. Zoals in de memorie van 
toelichting (blz. 9) wordt vermeld zijn er in 1986 in totaal 3419 dienstver-
leningen opgelegd, waarvan 237 dienstverleningen van meer dan 150 
uur. Voorts is niet gebleken dat deze 237 dienstverleningen van meer dan 
150 uur vaker zijn mislukt dan dienstverlening van minder dan 150 uur. 
Dus ook de verwachting dat dienstverlening van meer dan 150 uur niet 
haalbaar zou zijn, is niet uitgekomen. Dat tijdens de experimenteerperiode 
andere modaliteiten zijn toegepast is onzes inziens in dit opzicht niet van 
belang. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vond de sterke stijging van het aantal 
dienstverleningen op zichzelf verheugend. In antwoord op zijn vraag of 
ook bekend is hoe het percentage mislukkingen zich ontwikkelt, zij 
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verwezen naar het voorgaande, waarin antwoord wordt gegeven op een 
vergelijkbare vraag van de leden van de V.V.D.-fractie. 

Dit lid onderschreef het uitgangspunt van dit wetsvoorstel dat de 
dienstverlening in de vrije tijd moet kunnen worden verricht. Hij vroeg 
zich echter af of hierin geen beperking zit van de groeimogelijkheden van 
dienstverlening. Dit is inderdaad niet ondenkbaar. Laten we dit vereiste 
echter vallen dan dreigt het gevaar dat dienstverlening een straf wordt 
die speciaal geschikt is voor werklozen. Het is in dat geval niet onwaar-
schijnlijk dat werkloze verdachten eerder en voor meer uren tot dienstver-
lening worden veroordeeld dan werkende verdachten. Dit lijkt ons niet 
juist. Wij voelen er dan ook niet voor om dit vereiste te laten vallen ter 
wille van een verdere groei van dienstverlening. 

In antwoord op de vraag van dit lid of bij de dienstverlening rekening 
wordt gehouden met het speciale karakter van de zondag wordt opgemerkt 
dat, indien daar bezwaren tegen bestaan, het niet nodig is om op zondag 
dienstverlening te verrichten. Zelfs degene die tot een dienstverleningsstraf 
van de maximale duur van 240 uur wordt veroordeeld, kan hieraan 
voldoen door gedurende zes maanden tien uur per week dienstverlening 
te verrichten. Deze tien uur per week kunnen over de avonduren en de 
zaterdag worden gespreid. 

Het lid van de R.P.F.-fractie achtte het voor de beoordeling van het 
wetsvoorstel van belang dat vanaf 1981 reeds met diverse modaliteiten 
van dienstverlening is geëxperimenteerd. Als argumenten die pleiten voor 
de invoering van dienstverlening noemde hij de in vergelijking met de 
gevangenisstraf betere mogelijkheden voor resocialisatie van de delinquent 
en het feit dat deze sanctie de mogelijkheid biedt de delinquent te 
confronteren met de gevolgen van zijn wangedrag. De vraag van dit lid of 
uit de omschrijving van dienstverlening als het verrichten van arbeid ten 
algemenen nutte moet worden afgeleid dat leerprojecten niet in aanmerking 
komen is reeds bevestigend beantwoord naar aanleiding van een verge-
lijkbare vraag van leden van de P.v.d.A. fractie. 

Dit lid constateerde dat de rechter ingevolge artikel 22c, eerste lid, 
dienstverlening alleen kan opleggen als de verdachte een daartoe 
strekkend aanbod heeft gedaan. Hij vroeg zich af hoe dit in concreto 
gestalte moet krijgen. In het bijzonder informeerde hij welke gegevens in 
het vonnis moeten worden vermeld en wat er moet gebeuren als de 
verdachte bereid is dienstverlening te verrichten maar er geen projectplaats 
beschikbaar is of de rechter de voorgestelde projectplaats afwijst. Op 
deze vragen zijn wij uitvoerig ingegaan in antwoord op vragen van de 
ledenvan de D66-fractie, zodat wij hier volstaan met daarnaar te verwijzen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie kon de kwalificatie van dienstverlening als 
straf onderschrijven. Hij constateerde dat met deze modaliteit niet was 
geëxperimenteerd en informeerde naar de reden waarom deze vorm dan 
toch is gekozen. Het antwoord hierop is dat met deze modaliteit niet kon 
worden geëxperimenteerd omdat toepassing van deze modaliteit een 
wetswijziging vergt. Vandaar dat tijdens de experimenteerperiode 
rechterlijke modaliteiten, zoals uitstel van vonniswijzing en de voorwaar-
delijke veroordeling werden toegepast. In wezen zijn deze modaliteiten 
noodoplossingen, waaraan evidente bezwaren kleven, zoals respectievelijk 
het ontbreken van een reële appelmogelijkheid voor het openbaar 
ministerie en de mogelijkheid van dwangarbeid. Nu dienstverlening van 
een wettelijke basis wordt voorzien zijn er geen belemmeringen meer om 
te bepalen dat deze straf bij eindvonnis wordt opgelegd. Dit ligt, gelet op 
de kwalificatie van dienstverlening als hoofdstraf, in de rede. Deze 
modaliteit voorziet in de behoefte aan een vereenvoudiging van de 
toepassingsmogelijkheden van de dienstverlening. De vrees dat door 
gebrek aan ervaring met deze modaliteit de rechtsgang langduriger en 
gecompliceerder wordt, wordt door ons dan ook niet gedeeld. Integendeel. 
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De enigszins gewrongen modaliteiten die noodgedwongen tijdens de ex-
perimenteerperiode zijn toegepast, zullen worden vervangen door de, uit 
wetssystematisch oogpunt, meest voor de hand liggende en eenvoudige 
modaliteit van dienstverlening bij eindvonnis. Aan deze modaliteit kleven 
niet de hierboven genoemde bezwaren die zijn verbonden aan de modali-
teiten die tijdens de experimenteerperioden zijn toegepast. Dat het 
wetsvoorstel de mogelijkheid voor de verdachte opent om ook in hoger 
beroep een dienstverleningsaanbod te doen, zouden wij niet als een 

. complicatie van deze modaliteit willen beschouwen, maar als een logisch 
gevolg van de invoering van dienstverlening. Welke modaliteit men ook 
kiest, dienstverlening kan niet een straf zijn waartoe de verdachte slechts 
in eerste aanleg kan worden veroordeeld. Ook in de experimenteerperiode 
kan degene die in eerste aanleg tot een korte onvoorwaardelijke vrijheids-
straf was veroordeeld hoger beroep instellen met het oog op een omzetting 
van deze straf in dienstverlening. 

Een tweede complicatie waarover dit lid onze zienswijze vroeg, betreft 
het voorstel in artikel 22g om de rechter de bevoegdheid te geven indien 
hij van oordeel is dat de dienstverlener de opgelegde arbeid niet naar 
behoren verricht of heeft verricht, alsnog de gehele of gedeeltelijke 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf waarvoor de dienstverlening in de 
plaats kwam, te gelasten. Ook hiervoor geldt dat wij dit voorstel niet 
zozeer als een complicerende factor van de voorgestelde modaliteit 
beschouwen, maar als een noodzakelijk procedurevoorschrift voor een 
goede regeling van de dienstverlening. Tijdens de experimenten met 
dienstverlening werd het gemis van deze mogelijkheid als een bezwaar 
van de modaliteit van dienstverlening als bijzondere voorwaarde bij een 
voorwaardelijke veroordeling ervaren. 

Het lid van de R.P.F.-fractie attendeerde op de ervaringen die het 
Verenigd Koninkrijk heeft opgedaan met de «community service», zoals 
die zijn beschreven in het artikel «Community service en dienstverlening» 
van mevrouw dr. J. Junger-Tas5. De schrijfster wijst er in dit artikel op dat 
als gevolg van een gebrek aan een duidelijke doelstelling van de «com-
munity service» een ieder die bij deze nieuwe sanctie is betrokken, zijn 
eigen doelstelling er in projecteert. Zo beschouwt de rechterlijke macht 
deze sanctie primair als een straf, terwijl de «probation»-dienst meer het 
accent legt op de mogelijkheid die deze sanctie biedt voor een individuele 
behandeling van de delinquent. Deze verschillen in uitgangspunten leiden 
bij de uitvoering van de community service tot problemen. Voor sommige 
rechters is de «community service» een «soft option». Er bestaat onder 
deze rechters ontevredenheid over de kwaliteit van de projecten en de 
wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. In antwoord op de vraag van dit 
lid hoe wij dit soort problemen denken te voorkomen, zij erop gewezen 
dat bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel niet alleen gelet is op de 
ervaringen die in Nederland zijn opgedaan met de experimenten met 
dienstverlening, maar dat tevens de ontwikkelingen op het gebied van de 
«community service» in het Verenigd Koninkrijk nauwlettend zijn gevolgd. 
Het is mede op grond van deze ervaringen dat het wetsvoorstel duidelijke 
keuzes bevat. Zo wordt dienstverlening aangemerkt als een hoofdstraf, 
die dient ter vervanging van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Over de aard en doelstelling van deze nieuwe sanctie kan dus niet, zoals 
in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd, veel verschil van inzicht bestaan. 

Voorts constateerde dit lid dat de eerste ondergetekende verantwoor-
delijk is voor de strafrechtstoepassing maar, naar dit lid vermoedt, niet 
voor de kwaliteit van de dienstverleningsprojecten. Het antwoord op de 
vraag van dit lid of de coördinator dienstverlening terzake verantwoordelijk 
is, luidt als volgt. Zoals in antwoord op een vergelijkbare vraag van het lid 
van de G.P.V.-fractie reeds is beschreven, wordt de dienstverlening in de 

—-—, ^—7. .. , . „ . samenleving ten uitvoer gelegd. Uitgangspunt van de dienstverlening is 
5 J . Junger-Tas, Community service en . . . , . , , _ , , , , j •_ - j , 
dienstverlening: een kritische beschouwing. dat in de samenleving bereidheid bestaat onbeloonde arbeid ten algemenen 
Deukten Deiinkwent 1981, afi. 1, biz. 5-23. nutte mogelijk te maken en dat bij een aanbod van dienstverleners de 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 074, nr. 6 14 



6 A. van Oortmerssen, Het gratierecht in 
beweging, blz. 155. VU Uitgeverij Amsterdan 
1987. 
' P.J.P. Tak en A.M. van Kalmthout, Dienst-
verlening en sanctiestelsels, Staatsuitgeverij, 
's-Gravenhage 1985. 

samenleving projectplaatsen ter beschikking stelt alwaar de dienstverlening 
kan worden verricht. De taak van de coördinator dienstverlening is om 
vraag en aanbod van dienstverlening bijeen te brengen. Deze zal bij de 
selectie van projecten onder meer letten op aspecten als gevarieerdheid 
in soort en zwaarte van het werk, op de uren waarop de dienstverlening 
kan worden uitgevoerd en op de intensiteit van de begeleiding die op het 
project kan worden uitgeoefend. Het openbaar ministerie beoordeelt 
uiteindelijk of een aangeboden projectplaats al dan niet geschikt is voor 
de uitvoering van dienstverlening. De rol van het departement is beperkt 
tot het stimuleren van het aanbod van dienstverleningsprojecten. In 
paragraaf 1.1. van deze memorie is hierop reeds ingegaan. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg om een nadere onderbouwing van 
het vereiste ingevolge artikel 22d, vierde lid, dat de veroordeelde moet 
instemmen met de dienstverlening. Zoals in de memorie van toelichting 
(paragraaf 3.4) is uiteen gezet, wordt deze eis gesteld om uit te sluiten 
dat deze straf aangemerkt zou kunnen worden als een vorm van dwangar-
beid en dan in strijd zou zijn met verscheidene internationale verdragen 
waarbij Nederland partij is. Het betreft hier, zoals dit lid in navolging van 
mevrouw dr. A. van Oortmerssen opmerkt, een begrip dat ontleend is aan 
het privaatrecht. Dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een 
overeenkomst tussen de veroordeelde en de rechter. Bij niet-nakoming 
van de overeenkomst wordt de vrijheidsstraf alsnog geheel of gedeeltelijk 
ten uitvoer gelegd. In dit opzicht verschilt dienstverlening principieel van 
de andere hoofdstraffen. Hierin zien wij echter geen bezwaar. Ook 
mevrouw Van Oortmerssen ziet hierin op zichzelf geen bezwaar6. Wij 
wijzen erop dat in de ons omringende landen dienstverlening onder een 
vergelijkbare voorwaarde wordt toegepast7. 

Vervolgens merkte dit lid op dat hij de plaatsing van dienstverlening in 
artikel 9 Sr. niet zo gelukkig achtte. Door dienstverlening na de hechte-
nisstraf op te nemen zou de indruk kunnen ontstaan dat zij een lichtere 
straf is dan de vrijheidsstraf. Bovendien vroeg dit lid zich af hoe kan 
worden volgehouden dat dienstverlening een zelfstandige hoofdstraf is 
als een koppeling aan de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is voorge-
schreven. Het antwoord hierop is dat de kwalificatie van dienstverlening 
als hoofdstraf tot uitdrukking beoogt te brengen dat het hier, evenals de 
geldboete en de vrijheidsstraf, om een straf gaat. Dienstverlening is niet 
als bijkomende straf gekwalificeerd, omdat het niet de bedoeling is dat 
deze straf te zamen met een hoofdstraf kan worden opgelegd. Dienstver-
lening wijkt echter af van de meer traditionele straffen in artikel 9 Sr. 
doordat het een alternatief is voor de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Dit wordt onder andere tot uitdrukking gebracht in artikel 22b dat de 
rechter de bevoegdheid geeft dienstverlening op te leggen als hij een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van niet meer dan zes maanden overweegt 
op te leggen. 

Het voorstel van dit lid om artikel 9 Sr. zodanig in te richten dat de 
korte vrijheidsstraf op een lijn wordt gesteld met dienstverlening doet 
onzes inziens afbreuk aan de relatieve eenvoud van dit artikel. Overigens 
blijkt uit dit artikel evenmin de relatieve zwaarte van een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf. 

De vraag van het lid van de R.P.F.-fractie of wij onderkennen dat 
dienstverlening de druk op de capaciteit van het gevangeniswezen alleen 
kan doen afnemen als de criminaliteit niet verder stijgt, beantwoorden wij 
bevestigend. De gevolgen van dienstverlening voor de celcapaciteit bij 
het gevangeniswezen zijn reeds in paragraaf 1.1. van deze memorie 
besproken. 

Vervolgens stelde dit lid een aantal vragen die in het voorgaande reeds 
zijn beantwoord. De vraag over het aantal geslaagde dienstverleningen is 
beantwoord naar aanleiding van de veronderstelling van de leden van de 
V.V.D.-fractie dat dienstverlening van meer dan 150 uur veelal tot 
mislukkingen zou leiden. De vragen over het wetsvoorstel dienstverlening 
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door strafrechtelijk minderjarigen en over de ontkennende verdachte zijn 
in paragraaf 1.1. van deze memorie in algemene zin reeds beantwoord. 
De vraag over het moment waarop een verdachte een aanbod tot 
dienstverlening moet doen is beantwoord naar aanleiding van vergelijkbare 
vragen van de leden van de D66-fractie. 

Ten slotte vroeg het lid van de RPF-fractie welke relatie er bestaat 
tussen de projectverschaffer en de dienstverlener en welke risico's de 
projectverschaffer op zich neemt door met een dienstverlener in zee te 
gaan. De dienstverlening zal doorgaans gebaseerd zijn op een overeen-
komst tussen de projectverschaffer en de dienstverlener, waarin de 
rechten en plichten van de projectverschaffer en de dienstverlener zijn 
vastgelegd. Voor de dienstverlener is een collectieve verzekering inzake 
ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid gesloten. Voor de premiebeta-
ling staat ons ministerie garant. 

2. De relatie met de W e t onbeloonde arbeid voor uitkeringsge-
rechtigden 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat in het voorstel van Wet 
onbeloonde arbeid uitkeringsgerechtigden (WOAU) - dat inmiddels door 
de Tweede Kamer is aanvaard - regels zijn neergelegd met betrekking tot 
de instelling van regionale toetsingscommissies die tot taak hebben de 
arbeidsplaatsen die voor onbeloonde arbeid ter beschikking worden 
gesteld, te toetsen en daarover te beslissen. Zij meenden dat de rechter 
bij de oplegging van dienstverlening rekening moet houden met de 
toetsingscriteria uit deze wet, zodat de veroordeelde niet voor de keuze 
komt te staan tussen het ondergaan van een onvoorwaardelijke vrijheids-
straf of het verrichten van dienstverlening, maar dan met verlies van 
uitkering. In beginsel delen wij deze opvatting. Het is echter niet uitgesloten 
dat dit dilemma zich voordoet. De verdachte moet namelijk het initiatief 
nemen tot dienstverlening en is daarbij aangewezen op de projectplaatsen 
die beschikbaar zijn. Is de verdachte werkloos dan zal hij, wil hij zijn 
uitkering behouden, een projectplaats moeten vinden die goedgekeurd is 
door een toetsingscommissie in de zin van de WOAU of die bestaat uit 
het traditionele vrijwilligerswerk. Hoewel het niet erg waarschijnlijk is, kan 
in de praktijk zich de situatie voordoen dat een werkloze een keuze moet 
maken tussen het aanbieden van dienstverlening op een projectplaats 
waar hij zijn uitkering verliest, of het ondergaan van een gevangenisstraf. 
Dit dilemma kan niet door middel van wetgeving worden opgelost, maar 
is inherent aan de aard van deze sanctie die afhankelijk is van de project-
plaatsen die de samenleving ter beschikking stelt. Gelet op de aard van 
de werkzaamheden die dienstverleners doorgaans verrichten, verwachten 
wij echter niet dat de toetsingscommissies veel projectplaatsen zullen 
afwijzen. Het hier gesignaleerde dilemma zal zich dan ook, naar wij 
verwachten, in de praktijk nauwelijks voordoen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat blijkens de memorie 
van toelichting zonodig bij algemene maatregel van bestuur een uitzonde-
ring zal worden gemaakt voor dienstverlening op de hoofdregel van 
artikel 14, eerste lid, van de WOAU, waarin staat dat de uitkeringsgerech-
tigde ten minste één jaar werkloos moet zijn, alvorens in aanmerking te 
komen voor een door de toetsingscommissie goedgekeurde arbeidsplaats. 
Deze leden vroegen onder verwijzing naar de brief van 5 november 1987 
van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (N.F.R.) over 
dit onderwerp of wij bij nader inzien bereid zijn deze uitzondering in de 
wet neer te leggen in plaats van in een algemene maatregel van bestuur. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat wij van mening zijn dat het 
eerste lid van artikel 14 van de WOAU op goede gronden voorziet in de 
mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur voor bepaalde 
gevallen van de hoofdregel van artikel 14 af te wijken. Een goed voorbeeld 
van zo'n geval is dienstverlening. Wij zien niet in waarom wij - nu zo'n 
geval zich voordoet - niet gebruik zouden maken van deze mogelijkheid. 
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Het in de wet zelf vastleggen van deze uitzondering voegt hieraan niets 
toe. Wel doen wij, mede gelet op bovenvermelde brief van de N.F.R., de 
toezegging op korte termijn de regeling bij algemene maatregel van 
bestuur te bevorderen. Hiermee geven wij tevens gehoor aan de wens 
van het lid van de G.P.V. fractie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen voorts of, gelet op het feit dat 
60% van de dienstverleners werkloos is, moet worden aangenomen dat 
werklozen eerder dan anderen in aanmerking komen voor dienstverlening. 
Dit is niet het geval. Hoewel geen exacte cijfers bekend zijn over het 
aantal werklozen dat tot een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is 
veroordeeld, bestaat de indruk dat dit aantal hoger is dan 60%. 

De leden van de PPR-fractie vonden de koppeling aan de WOAU 
bezwaarlijk. Hun vraag kwam er kort gezegd op neer waarom wij, mede 
gezien het cellentekort, dienstverlening niet van de werking van de 
WOAU uitsluiten. Het zonder meer uitzonderen van dienstverlening van 
de WOAU achten wij niet juist. De WOAU beoogt het kader aan te geven 
waarbinnen werklozen met behoud van hun uitkering onbeloonde arbeid 
kunnen verrichten. De doelstelling van dit wetsvoorstel is concurrentie- of 
budgetvervalsing tegen te gaan. Wij onderschrijven deze doelstelling en 
zijn dan ook in beginsel van mening dat dienstverlening die bestaat uit 
arbeid in de zin van de WOAU, onder het regime van dit wetsvoorstel zal 
moeten vallen. Dat de onbeloonde arbeid wordt verricht ingevolge een 
rechterlijke uitspraak is voor de WOAU niet van belang. Niettemin zijn wij, 
zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bereid om een uitzondering te maken 
op het vereiste ingevolge artikel 14 van de WOAU dat betrokkene ten 
minste één jaar werkloos moet zijn. 

3. Positie van de reclassering 

Zo goed als alle fracties plaatsten kanttekeningen bij de voorlichtende 
taak die de reclassering blijkens de memorie van toelichting bij de 
uitvoering van dienstverlening krijgt toebedeeld. Zij waren in meer of 
mindere mate van mening dat deze taak principieel verschilt van de 
gebruikelijke voorlichtingsactiviteiten van de reclassering, met als 
mogelijk gevolg dat de uitvoering ervan het vertrouwen in de reclassering 
als hulpverlenende instantie zou aantasten. Zij vroegen om een nadere 
beschouwing terzake en informeerden voorts naar de mogelijkheid een 
andere instantie dan de reclassering met deze taak te belasten. 

In het hiervoor reeds ter sprake gekomen commentaar van 5 november 
1987 van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen 
(N.F.R.) op het onderhavige wetsvoorstel, wijdt de federatie ook de 
nodige aandacht aan dit vraagstuk. Zij tekent hierin ernstig bezwaar aan 
tegen het voorstel de controlerende en informerende taak van de reclas-
sering onder de voorlichtingsfunctie van de reclassering te rangschikken. 
Met de hierboven genoemde fracties is zij van mening dat «het karakter 
van de voorlichtingsrapportage over persoon en omstandigheden van een 
verdachte of veroordeelde een geheel andere is dan dat van de rapportage 
over verloop en afloop van een dienstverlening». Op grond hiervan vreest 
zij eveneens dat een verkeerd beeld van de voorlichtingstaak van de 
reclassering kan ontstaan. De federatie pleit er in dit commentaar 
uitdrukkelijk voor om de taak van de reclassering bij de dienstverlening 
niet onder de voorlichtingsfunctie van de reclassering te rangschikken, 
maar als een nieuwe taak in de Reclasseringsregeling 1986 op te nemen, 
waarbij dan, naar de mening van de federatie, expliciet het «toezicht op 
de uitvoering van het dienstverleningscontract en het informeren van de 
autoriteiten over verloop en afloop van de dienstverlening» dient te 
worden vermeld. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, stuit het voorstel om de taak van de 
reclassering bij de uitvoering van de dienstverlening onder de voorlich-
tingsfunctie van de reclassering te brengen op bezwaren bij zo goed als 
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alle fracties alsmede bij de N.F.R. Naar aanleiding hiervan hebben wij dit 
voorstel heroverwogen, waarbij wij het hier boven genoemde voorstel van 
de N.F.R. om de taak van de reclassering bij de uitvoering van de dienst-
verlening expliciet in de Reclasseringsregeling 1986 op te nemen, 
hebben betrokken. Wij hechten veel waarde aan het oordeel van de 
N.F.R., mede vanwege de belangrijke rol die de reclassering bij de 
uitvoering van de dienstverlening speelt. In dit verband is van belang dat 
de N.F.R. blijkens het hiervoor genoemde commentaar op het wetsvoorstel 
het oordeel van de Raad van State dat de reclassering op grond van de 
controlerende taak die zij bij de uitvoering van de dienstverlening vervult 
een meer justitieel karakter krijgt, niet deelt. De federatie is juist van 
mening dat de betrokkenheid van de reclassering bij de dienstverlening 
gezien moet worden als een bijdrage aan verdere vermaatschappelijking 
van de strafrechtstoepassing. Gelet hierop zijn wij bereid het voorstel van 
de federatie te volgen en zeggen toe de Reclasseringsregeling 1986 in 
die zin aan te vullen dat hierin de taak van de reclassering bij de dienst-
verlening expliciet wordt vermeld. Zodoende wordt uitdrukkelijk kenbaar 
gemaakt dat de reclassering met de uitvoering van de dienstverlening is 
belast. 

Gelet op het feit dat de reclassering bereid is de organisatie van de 
dienstverlening op zich te nemen Ö? hiervoor een vorm is gevonden 
waarin ook de klassieke taken van de «eclassering volledig tot hun recht 
komen, is aan een aparte organisatie - waar verscheidene fracties naar 
informeerden - thans geen behoefte. 

Het lid van de R.P.F, fractie constateerde dat artikel 22c artikel 147 Sv. 
van overeenkomstige toepassing verklaart. Dit artikel heeft naar zijn 
mening met name betrekking op forensisch/sociale voorlichting, terwijl 
het hier om een ander soort voorlichting gaat, namelijk om de begeleiding 
en rapportage over het verloop van dienstverlening.Hoewel dit op zichzelf 
genomen juist is, is het niet nodig om, zoals dit lid suggereert, een nieuw 
tweede lid aan dit artikel toe te voegen dat de reclassering tot taak geeft 
te rapporteren over dienstverlening. Door artikel 147 van overeenkomstige 
toepassing te verklaren kan het openbaar ministerie, ook als het niet in 
het belang van het onderzoek in strafzaken is, de reclassering de nodige 
opdrachten geven ten behoeve van de tenuitvoerlegging van dienstverle-
ning. 

Ten slotte informeerde dit lid hoe het openbaar ministerie, dat zelf een 
tekort aan mankracht heeft, anderszins toezicht kan uitoefenen op de 
dienstverlening. Artikel 22c is ruim geformuleerd, zodat behalve de 
reclassering ook andere personen om inlichtingen omtrent het verloop 
van de dienstverlening kunnen worden gevraagd. De reden hiervan is niet 
het openbaar ministerie zelf in de gelegenheid te stellen toezicht op het 
verloop van de dienstverlening te kunnen laten uitoefenen, maar om de 
mogelijkheid open te houden dat het openbaar ministerie ook bij andere 
personen dan de reclassering inlichtingen inwint. 

4. Tot slot 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom in het rijtje van 
publiek- en privaatrechtelijke instanties (blz. 10 memorie van toelichting) 
de kerken, scholen, de kerkelijke verenigingsgebouwen en begraafplaatsen 
ontbreken. Zij meenden dat ook op deze plaatsen dienstverleners te werk 
zouden kunnen worden gesteld. Dit is inderdaad het geval. De lijst noemt 
slechts enkele voorbeelden en beoogt geenszins limitatief te zijn. Met 
deze leden zijn wij van mening dat het zinvol kan zijn ook de kerken te 
benaderen bij het zoeken naar dienstverleningsprojecten. 

De leden van de V.V.D. fractie constateerden dat naarmate dienstverle-
ning meer als straf zal worden opgelegd, het in de praktijk moeilijker zal 
blijken te zijn geschikte projecten te vinden. Hun viel op dat in het kader 
van dienstverlening veel reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
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worden verricht en zij vreesden dat naarmate dit meer zal gebeuren het 
verzet uit het bedrijfsleven vanwege concurrentie-overwegingen zal 
toenemen. Wij verwachten niet dat het in de praktijk zo'n vaart zal lopen. 
Voor zover de dienstverlening door uitkeringsgerechtigde werklozen 
wordt verricht zal het voorstel van Wet onbeloonde arbeid uitkeringsge-
rechtigde (WOAU), zodra het in werking is getreden, van toepassing zijn. 
Dit wetsvoorstel beoogt, zoals hierboven reeds is toegelicht, concurrentie-
of budgetvervalsing tegen te gaan. Van deze categorie behoeft dus niet te 
worden gevreesd dat zij een bedreiging vormen voor de concurrentiever-
houdingen. De overige dienstverleners verrichten, zo is tijdens de 
experimenten gebleken, voor het merendeel werkzaamheden die onder 
het traditionele vrijwilligerswerk vallen, zodat van deze categorie dienst-
verleners evenmin een bedreiging voor de concurrentieverhoudingen 
behoeft te worden gevreesd. Voor zover deze dienstverleners geen 
vrijwilligerswerk verrichten, zou er sprake kunnen zijn van arbeid die 
concurreert met betaalde arbeid. Het aantal dienstverleners dat dit werk 
verricht is zeer gering en kan daarom niet een bedreiging vormen voor de 
concurrentieverhoudingen. 

Naar de mening van de leden van de V.V.D.-fractie is bij de berekening 
van de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de werklast van de rechterlijke 
macht onvoldoende rekening gehouden met een aantal aspecten van dit 
wetsvoorstel. Hierop is in paragraaf 1.2. van deze memorie in antwoord 
op vergelijkbare vragen van deze leden reeds ingegaan, zodat hier 
volstaan kan worden met daarnaar te verwijzen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie constateerde dat naast de mogelijkheid 
van dienstverlening als hoofdstraf de mogelijkheid blijft bestaan van 
omzetting van een vrijheidsstraf in dienstverlening op grond van artikel 
13, tweede lid, van de Gratiewet. Het antwoord op de vraag of deze 
mogelijkheid blijft bestaan na de inwerkingtreding van het onderhavige 
wetsvoorstel luidt bevestigend. Als gevolg van de inwerkingtreding van 
de Gratiewet vervalt - en dat is wat de tweede ondergetekende in de door 
het lid aangehaalde uitspraak beoogde duidelijk te maken - de mogelijkheid 
van dienstverlening onder aanhouding van de gratiebeslissing. Deze 
modaliteit werd voor de inwerkingtreding van de Gratiewet toegepast bij 
gebrek aan de mogelijkheid van dienstverlening bij voorwaardelijke 
gratieverlening, zoals thans mogelijk is op grond van artikel 13, tweede 
lid van de Gratiewet. 

In het naast elkaar bestaan van enerzijds dienstverlening als bijzondere 
voorwaarde bij een voorwaardelijke gratieverlening en anderzijds dienst-
verlening als hoofdstraf zag dit lid enige problemen. Hij wees daarbij op 
de verschillen in rechtskarakter. Anders dan dit lid veronderstelt kan de 
bijzondere voorwaarde waaronder gratie wordt verleend wel degelijk een 
strafkarakter hebben. Zo kan bij voorbeeld een vrijheidsstraf ingevolge 
artikel 13, tweede lid, van de Gratiewet worden omgezet in de betaling 
van een geldsom. Wij zien dan ook geen probleem in het feit dat als dit 
voorstel wet is, beide modaliteiten kunnen worden gebruikt. 

In antwoord op de vraag van het lid van de G.P.V.-fractie of het in de 
praktijk zal voorkomen dat de verdachte instemt met de dienstverlening 
en ondertussen overweegt in hoger beroep te gaan vanwege bezwaren 
tegen de bewezenverklaring of de motivering, zij erop gewezen dat dit 
niet is uitgesloten. Bovendien is het zeker niet denkbeeldig dat de 
veroordeelde weliswaar heeft ingestemd met de dienstverlening maar 
zich niet kan verenigen met de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
waarvoor de dienstverlening in de plaats komt. Rekening houdend met de 
mogelijkheid dat deze vrijheidsstraf toch nog geheel of gedeeltelijk ten 
uitvoer moet worden gelegd, zal hij op dat moment in beroep moeten 
gaan. Het komt ons niet juist voor deze mogelijkheid uit te sluiten. 
Evenmin komt het ons juist voor een beroepsmogelijkheid te openen 
tegen de beslissing ingevolge artikel 22g om alsnog de vrijheidsstraf 
geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen. Anders dan dit lid veronderstelt 
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gaat het namelijk niet om een wijziging van het vonnis waarbij dienstver-
lening wordt opgelegd als alternatief voor de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf die eveneens in het vonnis wordt vermeld. Als de veroordeelde zich 
niet met deze vrijheidsstraf kan verenigen, moet hij na de vonniswijzing in 
beroep gaan en niet pas als de dienstverlening is mislukt en de tenuit-
voerlegging van de vrijheidsstraf wordt gelast. Zie ook artikel 14j, eerste 
lid, tweede volzin, Sr. 

Het lid van de G.P.V.-fractie informeerde voorts naar de gevolgen van 
het instellen van hoger beroep tegen een vonnis waarbij dienstverlening 
is opgelegd. Conform artikel 557, eerste lid, Sv., mag in dat geval het 
vonnis niet ten uitvoer worden gelegd totdat op het beroep is beslist. De 
dienstverlening zal dus, als het vonnis in stand blijft, als gevolg van het 
instellen van hoger beroep op een later tijdstip moeten worden verricht 
dan tijdens het aanbod was voorzien. Dit behoeft echter geen probleem 
te zijn. Vooral niet nu als gevolg van het voorstel, zoals neergelegd in de 
nota van wijziging, de rechter in zijn vonnis slechts de aard van de 
werkzaamheden behoeft te vermelden en de voorbereiding van de 
projectplaats dientengevolge pas na vonniswijzing behoeft plaats te 
vinden. 

De vraag van dit lid of door de opneming van dienstverlening als 
hoofdstraf vaker hoger beroep zal worden ingesteld, is in ontkennende zin 
beantwoord in paragraaf 1.2 van deze memorie naar aanleiding van 
vragen van leden van de V.V.D.-fractie. 

Ten slotte vroeg het lid van de R.P.F.-fractie of de rechter voldoende is 
toegerust om op objectieve wijze de uitvoering van een dienstverlenings-
project te kunnen beoordelen. In antwoord op deze vraag zouden wij erop 
willen wijzen dat artikel 22b op de behandeling van de vordering van de 
officier van justitie tot tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf de artikelen 
14h tot en met 14j Sr. van overeenkomstige toepassing verklaart. Deze 
artikelen schrijven de vorm voor waarin gehandeld wordt indien de officier 
van justitie de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf vordert 
omdat de gestelde voorwaarde niet is nageleefd. De rechter kan indien hij 
dit nodig oordeelt een onderzoek gelasten. Het onderzoek dat plaatsvindt 
ter openbare terechtzitting en waarbij het openbaar ministerie, de 
veroordeelde en de reclassering aanwezig zijn en gehoord kunnen 
worden, biedt hun ruimschoots de gelegenheid de wijze waarop de 
dienstverlening is uitgevoerd, te beoordelen. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Justitie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 
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