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De ondergetekenden zijn erkentelijk voor de waardering die de leden 
van de C.D.A.-fractie in het voorlopig verslag van de vaste Commissie 
voor Justitie voor het wetsvoorstel hebben uitgesproken. 

In het hierna volgende gaan wij in op de vragen en opmerkingen in de 
volgorde waarin zij in het voorlopig verslag voorkomen. 

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat volgens artikel 22b, 
eerste lid, van het wetsvoorstel de rechter het verrichten van onbetaalde 
arbeid uitsluitend kan gelasten in geval hij een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van niet meer dan zes maanden overweegt op te leggen 
dan wel een vrijheidsstraf, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te 
leggen gedeelte niet meer dan zes maanden bedraagt. Het aantal uren te 
verrichten onbetaalde arbeid bedraagt ingevolge het voorgestelde artikel 
22d, derde lid, ten hoogste 240. Deze leden vroegen zich af hoe de 
verhouding tussen enerzijds zes maanden vrijheidsstraf en anderzijds 
240 uur dienstverlening moet worden gezien. 

Wij wijzen een lineaire relatie tussen het aantal maanden te vervangen 
vrijheidsstraf en het aantal uren dienstverlening af. Uit artikel 22 d, 
tweede lid, blijkt dat het vonnis ook de termijn waarbinnen de arbeid 
moet zijn verricht, en de aard van de te verrichten werkzaamheden dient 
te vermelden. Daarmee is bedoeld dat deze elementen van de opgelegde 
straf mede een rol dienen te spelen bij de bepaling van de zwaarte van 
de dienstverlening, zoals deze leden elders in het voorlopig verslag ten 
aanzien van de termijn waarbinnen de dienstverlening moet zijn verricht, 
zelf ook aangeven. Daarnaast dient de rechter bij de strafoplegging 
rekening te houden met de persoonlijkheid van de dader. Dit kan met 
zich meebrengen dat voor de ene dader het verrichten van onbetaalde 
arbeid als zwaarder moet worden aangemerkt dan voor de ander. Straf-
oplegging vindt niet plaats met behulp van de rekenlineaal. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de verrekening van de voorlopige 
hechtenis. De eis dat de rechter de verrekeningsmaatstaf in het vonnis 
vermeldt, betekent dat het vaststellen van een maatstaf aan hem is en 
niet aan de wetgever. Bij de toepassing van artikel 22 g komt daar nog 
bij dat met de vaststelling van de alsnog te ondergane vrijheidsstraf, de 
rechter tevens rekening kan houden met de mate van verwijtbaarheid van 
de veroordeelde voor het niet geheel naar behoren verrichten van de 
dienstverlening. 
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De leden van de C.D.A.fractie vroegen voorts of er wel een zeker 
evenwicht of een zekere evenredigheid bestaat tussen 240 uur dienstver-
lening en zes maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Zij wezen erop 
dat de norminscherpende functie van strafbepalingen en de speciale en 
generale preventie die van het strafrecht en de strafrechtspleging dient 
uit te gaan, binnen bepaalde grenzen gediend is met een passende vorm 
van weloverwogen leedtoevoeging aan de schuldige. 

Naar de indruk van deze leden kan men niet stellen, zoals in de 
memorie van antwoord (blz. 8) en de nota naar aanleiding van het 
eindverslag (blz. 4) geschiedt, dat er sprake zou zijn van een zekere 
evenredigheid tussen 240 uur dienstverlening en zes maanden vrijheids-
straf indien men, behalve op het aantal uren dienstverlening, tevens let 
op de aard en zwaarte van het werk. 

Naar aanleiding van het betoog van deze leden zouden wij allereerst 
willen opmerken dat in de afgelopen jaren in het overgrote deel van de 
gevallen dienstverlening in de plaats is gekomen van een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf van niet meer dan drie maanden. De indruk van deze 
leden dat dienstverlening een alternatief behoort te zijn voor een 
vrijheidsstraf van maximaal drie maanden wordt dus blijkbaar door de 
rechterlijke macht tot dusver in het algemeen gedeeld. 

In artikel 22b, eerste lid, van het wetsvoorstel wordt de door dienstver-
lening te vervangen vrijheidsstraf bepaald op maximaal zes maanden. Dit 
voorstel is gebaseerd op het advies van de Voorbereidingsgroep Experi-
menten Dienstverlening (blz. 19). De voorbereidingsgroep kwam tot dit 
advies na intensieve begeleiding van experimenten met dienstverlening 
als alternatief voor vrijheidsstraffen van zowel drie als zes maanden. 
Behalve dat het voorstel berust op de ervaring met de experimenten met 
dienstverlening, berust het op de overweging dat het in de wet 
vastleggen van een maximum van drie maanden vrijheidsstraf tot gevolg 
kan hebben dat de wet de verdere ontwikkeling van dienstverlening in de 
weg komt te staan. In 1988 bestond 11% van het totaal aantal dienstver-
leningen reeds uit meer dan 150 uur. Aangenomen mag worden dat deze 
dienstverleningen dienden ter vervanging van een vrijheidsstraf van meer 
dan drie maanden. Een beperking van dienstverlening als alternatief voor 
een vrijheidsstraf van maximaal drie maanden zou dus in 1988 reeds tot 
gevolg hebben gehad dat deze 11%, te weten 539 dienstverleningen, 
niet hadden kunnen worden gerealiseerd. Voorts zou het de mogelijkheid 
van een verdere ontwikkeling van dienstverlening bij voorbaat uitsluiten. 
Dit zouden wij betreuren, mede omdat zodoende de doelstelling van 
dienstverlening, het terugdringen van de korte onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf, in mindere mate dan wenselijk en mogelijk is, zou worden 
bereikt. Voorts wordt in het Wetboek van Strafrecht in het algemeen de 
rechter een grote mate van vrijheid in de straftoemeting gelaten, waarbij 
slechts in incidentele gevallen gebruik wordt gemaakt van de wettelijke 
maxima. 

Het voorgaande laat echter onverlet dat wij met deze leden van 
mening zijn dat er delicten kunnen zijn waarvoor de rechter een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van tussen de drie en zes maanden oplegt 
die niet geschikt zijn om met dienstverlening af te doen. Zoals wij in de 
nota naar aanleiding van het eindverslag (blz. 3) opmerken, vertrouwen 
wij erop dat de rechter in dit soort gevallen van de mogelijkheid van 
dienstverlening afziet. 

Wij delen de opvatting van deze leden dat de speciale en generale 
preventie van het strafrecht gediend is met een passende vorm van 
weloverwogen leedtoevoeging aan de schuldige. Wij zijn van mening dat 
dienstverlening in dit opzicht ook voldoet aan de eisen die aan een straf 
moet worden gesteld. Daarom hebben wij, overeenkomstig het advies 
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van de voorbereidingsgroep (blz. 17) en de daarover ingewonnen 
adviezen, voorgesteld dienstverlening als hoofdstraf aan te merken. Voor 
het strafkarakter of anders gezegd, het leedtoevoegende karakter van 
dienstverlening, is enerzijds bepalend het beslag dat dienstverlening op 
de vrije tijd van de veroordeelde legt en anderzijds de inspanning die het 
vergt van de veroordeelde om de opgelegde arbeid naar behoren te 
verrichten. Het feit dat de arbeid niet buitensporig zwaar is, dat anderen 
het vrijwillig doen en dat de verdachte zelf de arbeid moet aanbieden en 
ermee moet instemmen, doet hieraan niet af. 

Wat de verhouding betreft tussen dienstverlening en de te vervangen 
vrijheidsstraf, merken wij op dat ons voorstel om deze te bepalen op 
respectievelijk 240 uur en zes maanden, berust op de ervaringen die 
tijdens de experimenten met dienstverlening met verschillende maxima 
zijn opgedaan. Bij de aanvang van de experimenten heeft de ambtsvoor-
ganger van de eerste ondergetekende bepaald dat zes maanden onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf konden worden vervangen door maximaal 150 
uur dienstverlening.* Naarmate de experimenten voortduurden, bleek 
echter dat men 150 uur te weinig vond in vergelijking met zes maanden 
vrijheidsstraf. De eerste ondergetekende heeft toen de maximum duur 
van de te vervangen vrijheidsstraf beperkt tot drie maanden.** 

De voorbereidingsgroep bepleit in haar eindadvies (blz. 19) de te 
vervangen vrijheidsstraf opnieuw te stellen op zes maanden. Zij reali-
seerde zich echter dat dit voorstel gepaard moest gaan met een 
verhoging van het maximum aantal uren dienstverlening tot 240. Dit 
voorstel hebben wij overgenomen omdat enerzijds de verhouding tussen 
zes maanden vrijheidsstraf en 240 uur dienstverlening ons, mede gelet 
op de ervaringen die met de verschillende maxima is opgedaan, reëel 
voorkomt, en anderzijds omdat de uitgangspunten die aan dit voorstel 
ten grondslag liggen, weinig ruimte laten voor een andere verhouding. 
Deze uitgangspunten zijn in de eerste plaats dat het doel van dienstver-
lening is de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf terug te dringen. Zoals 
wij hiervoor reeds uiteen hebben gezet, zou een maximum van drie 
maanden vrijheidsstraf de toepassingsmogelijkheden van dienstverlening 
zozeer beperken dat deze doelstelling in mindere mate dan wenselijk is, 
wordt bereikt. Een beperking van het maximum aantal maanden te 
vervangen vrijheidsstraf achten wij derhalve niet gewenst. 

" Circulaire van de Minister van Justitie 
van 10 november 1980, H.afd. Staats- en 
Strafrecht, nr. 852/280, aan de hoofdoffi-
cieren van Justitie, de reclasseringsraden en 
de reclasseringsinstellingen. Gepubliceerd 
als bijlage I bij het eindadvies van de 
Voorbereidingsgroep Experimenten Dienst-
verlening. 
** Circulaire van de Minister van Justitie van 
11 augustus 1983, H.afd. Staats- en Straf-
recht, nr. 695/283, aan de Procureurs 
Generaal bij de Gerechtshoven, de hoofdof-
ficieren van Justitie en de reclasserings-
raden. Gepubliceerd als bijlage 3 bij het 
eindadvies van de Voorbereidingsgroep 
Experimenten Dienstverlening. 

De twee andere uitgangspunten van dienstverlening zijn dat de arbeid 
ir, de vrije tijd moet kunnen worden verricht en binnen een redelijke 
ermijn. Deze termijn is in artikel 22d, derde lid, van het wetsontwerp, 

zoals dat is ingediend bij de Tweede Kamer, overeenkomstig het advies 
van de voorbereidingsgroep (blz. 19), gesteld op ten hoogste zes 
maanden. Zes maanden bestaan uit ongeveer 26 weken. Wij zijn van 
mening dat van de dienstverlener niet kan worden verwacht dat hij naast 
een volledige dagtaak meer dan 9 è 10 uur arbeid per week verricht, 
hetgeen voor de duur van de dienstverlening betekent dat deze maximaal 
26 maal 9 a 10 uur bedraagt. Vandaar ons voorstel om het maximum 
aantal uren dienstverlening te bepalen op 240. Een verhoging van dit 
maximum is slechts toelaatbaar als ook de termijn waarbinnen de dienst-
verlening moet worden voltooid, wordt verlengd. 

Inmiddels is echter gebleken dat deze termijn te krap is als het 
maximum aantal uren dienstverlening is opgelegd. Veel van de project-
plaatsen zijn namelijk niet in de weekeinden beschikbaar. Vandaar dat wij 
bij nota van wijziging hebben voorgesteld het voorgestelde artikel 22d, 
derde lid, in die zin te wijzigen dat deze termijn, in geval de arbeid 
minder dan honderdentwintig uur bedraagt, ten hoogste zes maanden is 
en in geval de arbeid meer dan honderdentwintig uur bedraagt ten 
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hoogste een jaar. Een nog verdere verlenging van deze termijn, waardoor 
het maximum aantal uren dienstverlening zou kunnen worden verhoogd, 
achten wij onwenselijk. Naarmate deze termijn langer wordt, neemt de 
kans op mislukkingen toe. 

Uit het voorgaande volgt dat wij, gegeven de genoemde uitgangs-
punten van dienstverlening, een beperking van het maximum aantal 
maanden door dienstverlening te vervangen vrijheidsstraf, of een 
verhoging van het maximum aantal uren dienstverlening, noch goed 
mogelijk, noch gewenst achten. 

De leden van de C.D.A. fractie constateerden dat artikel 22d, tweede 
lid, onder b, van de rechter vergt dat hij in zijn vonnis onder andere 
vermeldt de termijn binnen welke de arbeid na aanvang dient te worden 
verricht. Deze leden hadden begrepen dat het ons niet wenselijk leek om 
het maximum aantal uren dienstverlening per week wettelijk vast te 
leggen. De vraag van deze leden of het voorgestelde artikel 22d de 
mogelijkheid open laat dat de rechter in zijn vonnis toch het maximum 
aantal uren dienstverlening per week bepaalt, beantwoorden wij beves-
tigend. De aanhef van het tweede lid maakt duidelijk dat de daarna 
gegeven opsomming niet uitputtend is. De reden om het maximum 
aantal uren dienstverlening per week, anders dan de voorbereidingsgroep 
heeft bepleit (blz. 19), niet wettelijk vast te leggen, is omdat een 
dergelijk voorschrift, zoals tijdens de experimenten is gebleken, het 
vinden van projecten in de weg kan staan. Met deze leden zijn wij van 
mening dat de termijn waarbinnen de dienstverlening moet worden 
voltooid, mede bepalend is voor de zwaarste van de sanctie. Daarom 
stellen wij ook voor in artikel 22d, tweede lid, onder b, de rechter deze 
termijn vast te laten leggen in het vonnis. 

Deze leden hadden voorts kennis genomen van het artikel van Th. van 
Sloun, «Verdachtes aanbod tot onbetaalde arbeid: de nieuwste 
vaststelling van schuld».* De schrijver stelt in dit artikel onder andere dat 
«het wetsvoorstel de wijze van vaststellen van schuld als strafrechtdog-
matische voorwaarde van strafbaarheid en de procedures met betrekking 
tot het aanbod, de aanvaarding en de uitvoering van de dienstverlenings-
straf een toetsing op hun contradictoire karakter niet kan doorstaan. 
Daarenboven is gebleken dat het onderhavige wetsvoorstel op 
gespannen voet staat met artikel 29 en 302 Sv en in strijd is met de voor 
Nederland geldende internationale verdragen inzake de presumptio 
innocentiae». 

Naar aanleiding van het verzoek van deze leden om enig commentaar 
op deze stellingname, merken wij op dat de door hen geciteerde 
schrijver uitgaat van een strikt formeel-juridisch kader en voorbijgaat aan 
de inmiddels gedurende enige jaren gegroeide praktijk tijdens de strafzit-
tingen van de politierechter. Het wetsvoorstel beoogt juist deze praktijk 
enigszins te formaliseren. Deze praktijk wordt bovendien in de regel 
slechts bij bekennende verdachte toegepast. Het belang van een contra-
dictoir proces springt in dergelijke gevallen minder in het oog. Het 
wetsvoorstel sluit echter de toepassing van dienstverlening bij ontken-
nende verdachten geenszins uit. Wij stellen ons dan voor dat de 
verdachte primair ontkent, doch voor het geval de rechter hem toch zou 
schuldig verklaren, aanbiedt alsdan dienstverlening te verrichten. Wij zien 
niet in dat een dergelijke benadering in strijd zou zijn met de 
praesumptio innocentiae. Juridische beletselen zien wij niet. Deze zien 
wij echter wel indien de eis van het aanbod niet zou worden gesteld. De 
kans dat een veroordeelde de hem opgelegde arbeid als dwangarbeid 
ervaart, is dan veel groter. Psychologische bezwaren als waarvan de 
schrijver rept, achten wij slechts denkbaar in het geval van de ontken-
nende verdachte. De voorgestelde regeling dwingt hem echter niet tot 
het doen van een aanbod, doch biedt de ontkennende verdachte een 

• Delikt en Delinkwent, 18, 1988, afl. 9 
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mogelijkheid voor het geval hij over deze bezwaren heen kan stappen. 
Over het tweede onderdeel van de stelling, namelijk dat het 

wetsvoorstel op gespannen voet staat met de artikelen 29 en 302 Sv en 
in strijd is met de voor Nederland geldende internationale verdragen 
inzake de presumptio innocentiae, merken wij het volgende op. 

Artikel 29, eerste lid, Sv schrijft voor dat de rechter of de ambtenaar 
zich, in alle gevallen waarin hij iemand als verdachte hoort, onthoudt van 
alles wat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen, waarvan niet kan 
worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd. Artikel 302 Sv bepaalt dat 
noch de voorzitter, noch een der rechters op de terechtzitting blijk geeft 
van enige overtuiging omtrent schuld of onschuld van de verdachte. 
Deze artikelen, die het beginsel van de presumptio innocentiae in ons 
wetboek vastleggen, hebben betrekking op de wijze van ondervragen 
door een rechter of ambtenaar van de verdachte. In het door deze leden 
aangehaalde artikel, keert de schrijver zich vooral tegen het voorgestelde 
artikel 22c, eerste lid, dat bepaalt dat de rechter de straf van dienstver-
lening alleen mag opleggen na een daartoe strekkend aanbod van de 
verdachte. Dit artikel beoogt dienstverlening tegen de wil van de veroor-
deelde te voorkomen door voor te schrijven dat de verdachte die in 
aanmerking wil komen voor dienstverlening, hiertoe het initiatief moet 
nemen. Dit voorschrift laat echter de artikelen 29 en 302 Sv geheel 
onverlet. Het is niet zo dat de rechter naar aanleiding van een aanbod tot 
dienstverlening ter terechtzitting er van mag uitgaan dat het feit bewezen 
is en de verdachte schuldig, zodat hij zonder acht te slaan op artikel 302 
Sv hiervan blijk zou mogen geven. De rechter is, ook als de verdachte 
een aanbod tot dienstverlening heeft gedaan, gehouden zich overeen-
komstig artikel 302 Sv te gedragen, hetgeen onzes inziens ook zeer goed 
mogelijk is. Zo is het ook denkbaar dat de rechter, zoals in de memorie 
van toelichting (blz. 12) wordt vermeld, ter terechtzitting een aanbod tot 
dienstverlening van de verdachte uitlokt door op de mogelijkheid van 
dienstverlening te wijzen, zonder dat hij hiermee blijk geeft van enige 
overtuiging omtrent schuld of onschuld van de verdachte. 

Deze leden wezen erop dat mevrouw mr. H. Singer-Dekker in het 
artikel «Dienstverlening in het parlement»* betoogt dat artikel 7, tweede 
lid, onder a, van de Wet op de justitiële documentatie moet worden 
aangevuld, ten einde te verzekeren dat bij omzetting van dienstverlening 
op grond van het voorgestelde artikel 22g in een gevangenisstraf de 
lange rehabilitatietermijn van acht jaar geldt. Deze suggestie verdient 
nadere overweging en zal worden betrokken bij de studie die gaande is 
naar de aanpassing van deze wet aan diverse ontwikkelingen sinds haar 
totstandkoming in 1955. 

De leden wezen er voorts op dat in het zelfde artikel ook wordt 
betoogd dat de inhoud van het voorgestelde artikel 22g tot problemen 
aanleiding kan geven in het geval waarin sprake is van een vrijheidsstraf 
die deels voorwaardelijk en deels onvoorwaardelijk is opgelegd en 
waarbij het onvoorwaardelijk gedeelte is vervangen door dienstverlening, 
terwijl de veroordeelde één van de gestelde voorwaarden overtreedt. De 
tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk gedeelte van de vrijheidsstraf 
zou, volgens deze schrijfster, de verdere voltooiing van dienstverlening 
onmogelijk maken. 

Onzes inziens zal het openbaar ministerie in een dergelijk geval zonder 
probleem kunnen wachten met de vordering tot tenuitvoerlegging van de 
voorwaardelijke vrijheidsstraf totdat de dienstverlening is voltooid. 

De leden van de P.v.d.A-fractie hadden met enige verbazing kennis 
genomen van een aantal elementen in verschillende beschouwingen over 
de positie van de werkloze uitkeringsgerechtigde dienstverleners. Zij 

• Deiikt en Deiinkwent 18,1988, afi. 6. blz. konden het billijken dat dezen zich tijdens de dienstverlening in beginsel 
5 2 3 beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt. Anders dan deze 
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leden veronderstellen, is de reden hiervoor echter niet dat het niet stellen 
van deze eis tot een ongerechtvaardigd verschil zou leiden met werkende 
dienstverleners. Werkloze uitkeringsgerechtigde dienstverleners moeten 
zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt omdat zij moeten voldoen 
aan de voorwaarden, zoals neergelegd in de circulaires van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van pro deo werk en 
ander werk met behoud van uitkering. Zou het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid deze eis niet stellen dan zou er een 
ongerechtvaardigd verschil optreden tussen werkloze uitkeringsgerech-
tigde dienstverleners die zich niet beschikbaar moeten houden voor de 
arbeidsmarkt en andere werklozen die met behoud van een uitkering 
mogen werken en dit wel moeten doen. Hierop komen wij hieronder nog 
terug. 

Deze leden constateerden voorts dat er wel een ongerechtvaardigd 
verschil wordt gemaakt tussen werkende dienstverleners en werkloze 
uitkeringsgerechtigde dienstverleners, indien deze laatst genoemde 
categorie alleen traditioneel vrijwilligerswerk mag verrichten of werk dat 
ingevolge de procedures van het voorstel van Wet onbeloonde arbeid 
uitkeringsgerechtigden (WOAU) is goedgekeurd. Zij vroegen hoe dit 
verschil te rechtvaardigen is. Het verschil zou er volgens deze leden 
bovendien toe kunnen leiden dat het aanbod aan projectplaatsen voor 
werkenden groter is dan dat voor werklozen. Om deze en andere redenen 
achtten deze leden het uiterst ongewenst en onjuist om de WOAU in 
deze een rol te laten spelen. Zij wezen erop dat de doelgroep van de 
WOAU een totaal andere is dan die van het onderhavige wetsvoorstel. 
Deze leden waren van mening dat, gezien het uiterst minieme deel dat 
dienstverlening uitmaakt van het werken met behoud van uitkering als 
geheel, het volstrekt niet nodig is om projectplaatsen voor dienstver-
lening te toetsen aan de criteria van de WOAU, zoals concurrentie- en 
budgetvervalsing. 

Naar aanleiding van het betoog van deze leden, merken wij het 
volgende op over de relatie tussen dienstverlening en de WOAU. De 
WOAU beoogt, gegeven het uitgangspunt dat aan de sociale zekerheids-
wetten ten grondslag ligt, namelijk dat uitkeringen in beginsel alleen 
worden gegeven aan werklozen, het kader aan te geven waarbinnen 
werklozen met behoud van hun uitkering onbeloond arbeid mogen 
verrichten. Het doel van dit wetsvoorstel is concurrentie- of budgetver-
valsing tegen te gaan en om te voorkomen dat ten laste van de sociale 
fondsen reguliere arbeid wordt verricht zonder dat de werkgever 
daarvoor betaalt. Dienstverlening is een vorm van onbeloonde arbeid. 
Dienstverlening verricht door werklozen met behoud van hun uitkering 
kan derhalve op gespannen voet komen te staan met bovengenoemd 
uitgangspunt en kan concurrentie- of budgetvervalsing tot gevolg 
hebben. Dit effect van dienstverlening hebben wij van meet af aan 
onderkend en als onwenselijk beschouwd. Onwenselijk, in de eerste 
plaats, omdat wij het niet juist vinden dat voor dienstverlening bovenge-
noemd uitgangspunt, dat aan de sociale zekerheidswetten ten grondslag 
ligt, wordt verlaten. In de tweede plaats, omdat wij niet inzien waarom 
dienstverlening verricht door een werkloze uitkeringsgerechtigde wel, en 
ander onbetaald werk verricht door een uitkeringsgerechtigde werkloze 
niét tot concurrentie of budgetvervalsing zou mogen leiden. Daarom 
hebben wij bij de aanvang van de experimenten met dienstverlening op 
dit punt aansluiting gezocht bij de eis die het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, blijkens de hiervoor genoemde circulaires 
ten aanzien van pro deo werk en ander werk met behoud van uitkering, 
stelt, namelijk, kort gezegd, dat dienstverlening evenals ander onbetaald 
werk niet mag leiden tot een inbreuk op de arbeidsmarkt. In het wettelijk 
stelsel van sociale zekerheid kan niet goed ten behoeve van een 
categorie strafrechtelijk veroordeelden een gunstiger regeling worden 
getroffen ten opzichte van andere uitkeringsgerechtigden. 
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Dit standpunt huldigen wij ook nu nog. Onzes inziens is er dan ook 
geen reden om nu de richtlijnen van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in een wet worden neergelegd, dienstverlening van 
deze wettelijke regeling, de WOAU, uit te zonderen. Dit betekent dat 
dienstverlening verricht door werklozen met behoud van uitkering, te 
zijner tijd alleen mag plaatsvinden op projectplaatsen die ingevolge de 
procedures van de WOAU zijn goedgekeurd of die behoren tot het tradi-
tionele vrijwilligerswerk. 

Voorts hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie met verbazing kennis 
genomen van de toezegging met betrekking tot een algemene maatregel 
van bestuur op basis van artikel 14, eerste lid, van de WOAU. Zij vroegen 
zich af wat de betekenis is van deze toezegging, nu de WOAU nog niet in 
werking is getreden, wellicht nooit in werking zal treden, en overigens 
een horizonbepaling kent. In antwoord op deze vraag, delen wij mee dat 
wij deze toezegging hebben gedaan in de verwachting dat de WOAU 
binnenkort in werking treedt. Is dit niet het geval, dan doet het probleem, 
waarvoor deze algemene maatregel van bestuur een oplossing beoogt te 
bieden, zich in het geheel niet voor. Overigens beoogt de algemene 
maatregel van bestuur voor dienstverlening een uitzondering te maken 
op de hoofdregel van artikel 14, eerste lid, van de WOAU, waarin staat 
dat uitkeringsgerechtigden ten minste één jaar werkloos moeten zijn, 
willen zij in aanmerking komen voor werk met behoud van uitkering. 

Tenslotte kunnen wij de vraag van deze leden of dienstverlening kan 
worden opgelegd in het kader van de tenuitvoerlegging van een buiten-
lands strafvonnis, bevestigend beantwoorden. Artikel 3 1 , eerste lid, van 
de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen bepaalt dat de 
rechtbank, de tenuitvoerlegging toelaatbaar achtend, verlof verleent tot 
tenuitvoerlegging van de buitenlandse rechterlijke beslissing en, met 
inachtneming van het daaromtrent in het toepasselijke verdrag voorge-
schrevene, de straf of maatregel oplegt, welke op het overeenkomstige 
feit naar Nederlands recht is gesteld. Op grond van dit artikel kan de 
rechtbank, mits aan de voorwaarden van het onderhavige wetsontwerp is 
voldaan, dienstverlening opleggen. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

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