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de straf van onbetaalde arbeid 

l\lr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 18 juli 1988 

Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd: 
In het nieuwe tweede lid wordt in de eerste volzin het woord «voor» 

vervangen door: van. 

2. Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd: 
a. Na de aanhef wordt de punt vervangen door een dubbele punt. 
b. Voor het gestelde in artikel 22b wordt een «1» geplaatst. Een nieuw 

tweede lid wordt toegevoegd dat als volgt komt te luiden: 
2. De straf van het verrichten van onbetaalde arbeid kan de rechter 

slechts opleggen indien hij zich ervan heeft vergewist dat op korte termijn 
een instelling of een persoon bereid zal zijn de veroordeelde de arbeid te 
doen verrichten. 

c. In artikel 22c, tweede lid, vervallen de woorden: de soort instelling 
en. 

d. Artikel 22d, tweede en derde lid, komt als volgt te luiden: 
2. Het vermeldt daarbij in ieder geval: 
a. het aantal uren te verrichten arbeid; 
b. de uiterste datum waarop de arbeid moet aanvangen en de termijn 

binnen welke de arbeid na de aanvang daarvan dient te worden verricht. 
c. de aard van de te verrichten werkzaamheden. 
3. Het aantal uren te verrichten arbeid bedraé ,-jt ten hoogste tweehon-

derdenveertig. De termijn binnen welke de arbeid moet worden verricht 
bedraagt ten hoogste zes maanden, tenzij het openbaar ministerie met 
toepassing van artikel 22f, eerste lid, de opgelegde straf heeft gewijzigd. 

e. Artikel 22f, eerste lid komt als volgt te luiden: 
1. Het openbaar ministerie kan de opgelegde straf wijzigen voor wat 

betreft de onderdelen bedoeld in artikel 22d, tweede lid, b en c, indien 
het van oordeel is dat de veroordeelde de arbeid niet geheel overeenkomstig 
de opgelegde straf, kan of heeft kunnen verrichten. Het benadert daarbij 
zo veel mogelijk de opgelegde straf. 
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3. Onderdeel E wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 63a wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 63a. Voor de toepassing van de bepalingen van deze titel 

wordt met de straf van het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen 
nutte rekening gehouden als ware die straf de vrijheidsstraf in de plaats 
waarvan zij is opgelegd. 

II 

Artikel I I I wordt als volgt gewijzigd: 

1. Na de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag wordt toegevoegd: (Stb. 1955, 395). 

TOELICHTING 

De voorstellen die in deze nota zijn vervat, zijn voor een belangrijk deel 
in de memorie van antwoord toegelicht. Enkele redactionele wijzigingen 
die voor zich zelf spreken zijn voorgesteld. Bij de voorstellen zoals vervat 
in Artikel I, onder 2d en 2e wordt nog het volgende opgemerkt. 

Naar aanleiding van het artikel van mr. J. P. Balkema, De strafrechter en 
de dienstverlening, in het tijdschrift Trema, maart 1988, afl. 3, waarin 
wordt gewezen op het feit dat in het wetsontwerp het beginpunt van de 
termijn waarbinnen de dienstverlening moet worden verricht niet is 
vastgelegd, wordt artikel 22d, tweede lid, onder b, zo gewijzigd dat de 
rechter in het vonnis niet alleen de termijn waarbinnen de dienstverlening 
moet worden verricht, dient te vermelden, maar ook de uiterste datum 
waarop de arbeid moet aanvangen. 

Voorts wordt voorgesteld aan het derde lid van artikel 22d toe te 
voegen dat de maximale termijn waarbinnen de dienstverlening moet 
worden verricht van zes maanden niet van toepassing is als de officier van 
justitie de door de rechter vastgestelde termijn waarbinnen de dienstver-
lening moet worden verricht verlengd. Wij achten het niet nodig om in die 
gevallen weer een maximale termijn te noemen, omdat ingevolge artikel 
22f, eerste lid, de officier van justitie de opgelegde straf zoveel mogelijk 
dient te benaderen. 

Ten slotte wordt eveneens naar aanleiding van het hierboven vermelde 
artikel van mr. J. P. Balkema, in onderdeel e voorgesteld in artikel 22f, 
eerste lid, de woorden «het aanvaarde aanbod» te vervangen door «de 
opgelegde straf waarmee hij heeft ingestemd». 

Het is namelijk denkbaar dat de straf afwijkt van het aanbod van de 
verdachte, in welk geval bij toepassing van artikel 22f, eerste lid, niet het 
aanvaarde aanbod moet worden gewijzigd, maar de straf waarmee 
betrokkene heeft ingestemd. 

De Ministervan Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Justitie, 
w M M. Korte-van Hemel 
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