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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 6 oktober 1988 

Na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van 
wijziging zijn in de vaste Commissie voor Justitie ' nog enkele vragen 
gesteld en opmerking gemaakt. Onder het voorbehoud dat de regering 
deze tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare 
beraadslaging over dit voorstel van wet genoegzaam voorbereid. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met waardering kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Zij wilden nog een enkele vraag 
ter verduidelijking stellen. 

Naar aanleiding van de memorie van antwoord, blz. 2, vroegen de 
leden van de C.D.A.-fractie of het overleg met de Nederlandse Federatie 
van Reclasseringsinstellingen (NFR) geleid heeft tot een vergroting van 
de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de diverse projecten in het 
bijzonder voor drugsverslaafden en personen met gedragsstoornissen, 
zoals het Rotterdamse Drugs related crime project. Gaarne een reactie 
van de beide bewindspersonen die aangeeft welke verwachtingen op dit 
punt na invoering van het voorliggende wetsvoorstel gekoesterd kunnen 
worden. 

Op grond van de memorie van antwoord blz. 16 vroegen de leden van 
de C.D.A.-fractie op basis waarvan de beide bewindspersonen tot de 
uitspraak komen dat niet de verwachting bestaat dat de toetsingscom-
missies veel projectplaatsen zullen afwijzen. Welke rol speelt hier 
mogelijk de collega-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij, 
zo wilden deze leden weten. 

De leden van de C.D.A.-fractie wilden weten, wanneer de Reclasse-
ringsregeling 1986 wordt gewijzigd, zodat bij de taak van de reclassering 
expliciet de uitvoering van de dienstverlening gaat worden gerekend 
(memorie van antwoord, blz. 18). 

Tot slot spraken de leden van de C.D.A.-fractie er hun tevredenheid 
over uit dat in de toekomst ook de kerken benaderd gaan worden bij het 
zoeken naar dienstverleningsprojecten (memorie van antwoord, blz. 18). 
De leden van de C.D.A.-fractie wilden weten wie daartoe het initiatief 
neemt: het ministerie van Justitie of de reclassering? 
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De leden van de V.V.D.-fractie dankten de regering voor de uitvoerige 
beantwoording van de door hen gestelde vragen. Op een enkel punt 
wilden zij nog nader ingaan. 

Zij waren verbaasd over de formulering «dat het streefgetal van 5000 
dienstverleningen per jaar wordt bereikt». Dienstverlening moet, aldus 
deze leden, geen doel op zichzelf zijn. Ook in het voorlopig verslag 
waarschuwden zij daartegen. Het gaat erom een alternatief te creëren 
waarop een zinvolle straf kan worden opgelegd, zodat de onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf niet nodig is. 

Het gaat er dan ook niet zozeer om korte onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen terug te dringen maar om verantwoord de resocialisatiemogelijk-
heden te vergroten en derhalve delinquenten indien maar enigszins 
mogelijk niet in aanraking te laten komen met het gevangenissysteem. 

Deze leden merkten overigens op, dat en passant werd medegedeeld 
dat de benodigde capaciteit kennelijk nog steeds toeneemt. Betekent dit 
aldus deze leden, dat ondanks de getroffen inspanningen er ook in 1990 
nog steeds een tekort aan celcapaciteit zal zijn? 

Volgens de leden is de ernst van het delict zeer bepalend voor de 
vraag of al dan niet een alternatieve straf moet worden opgelegd. Naar 
hun oordeel is een delict waarvoor de rechter voornemens is een gevan-
genisstraf van meer dan drie maanden op te leggen dermate ernstig, dat 
betwijfeld moet worden of een alternatieve dienstverlening in zulke 
gevallen op zijn plaats is. 

De leden van de V.V.D.-fractie bleven vraagtekens zetten bij de 
evenredigheid tussen 240 uur dienstverlening en zes maanden vrijheids-
straf. Zij erkenden dat de aard en de zwaarte van het werk mede 
bepalend zijn, doch meenden te moeten constateren dat over het 
algemeen wordt aangenomen, dat het gunstiger is 240 uur dienstver-
lening opgelegd te krijgen dan zes maanden onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf. Tot slot herhaalden de leden van de V.V.D.-fractie dat naar hun 
oordeel de regering de werkdruk voor het rechterlijke apparaat onder-
schat. Zij zeiden wel degelijk meer hoger beroepen te verwachten om bij 
een hogere instantie alsnog te trachten dienstverlening opgelegd te 
krijgen. 

De leden van de D66-fractie dankten de bewindslieden voor de 
uitvoerige beantwoording van hun vragen. Het verheugde hen dat de 
regering met de NFR in overleg is getreden over de oorspronkelijk 
neergelegde verplichting voor de verdachte om, wil hij in aanmerking 
komen voor dienstverlening, ter zitting met een uitgewerkt dienstverle-
ningsaanbod te komen. 

Zij konden instemmen met de bereikte tussenoplossing waarbij de 
verdachte met een «half open» dienstverleningsaanbod kan volstaan. 
Naar hun mening zal dit inderdaad tegemoetkomen aan de door hen in 
het voorlopig verslag gesignaleerde problemen. 

De nota van wijziging voorziet er tevens in dat de rechter, alvorens de 
straf van dienstverlening uit te spreken, verplicht is zich ervan te verge-
wissen dat er een projectplaats beschikbaar is. De leden van de 
D66-fractie vroegen of dit bijvoorbeeld bij de politierechter, die meestal 
onmiddellijk na de zitting uitspraak doet, geen problemen op zou kunnen 
leveren. Kan de minister hierop ingaan? 

De leden van de S.G.P. fractie gaven te kennen dat zij positief stonden 
tegenover het voorstel om een wettelijke basis te scheppen voor de 
reeds jarenlang plaatsvindende experimenten met de oplegging van 
dienstverlening als alternatieve sanctie. Niettemin hadden deze leden 
moeite met de tweeledige doelstelling, die volgens de memorie van 
toelichting en de memorie van antwoord met de dienstverlening wordt 
beoogd, met name wat betreft de humanisering van de strafrechts-
pleging. Zij merkten op dat deze doelstelling niet nader omschreven 
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wordt. Zij zouden een nadere explicatie op prijs stellen en vroegen met 
name of aan de oplegging van (kortdurende) vrijheidsstraffen in het 
algemeen een dé-humaniserend effect wordt toegeschreven. 

Deze leden achtten het ten principale een zwak punt van de nieuwe 
thans wettelijk onderbouwde straf van onbetaalde arbeid dat de mate 
waarin in de samenleving behoefte bestaat aan onbetaalde arbeid en de 
mate, waarin de samenleving bereid is ruimte voor oplegging van deze 
straf te creëren, bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van de dienstver-
lening. Is het rechtens aanvaardbaar dat de wijze waarop een veroor-
deelde zijn straf zal kunnen ondergaan afhankelijk wordt gemaakt van 
factoren als hiervóór genoemd? Onderstreept deze afhankelijkheid, zo 
vroegen deze leden, niet de betrekkelijke waarde van het alternatieve 
karakter van de dienstverlening ten opzichte van de korte vrijheidsstraf. 

Deze leden gaven te kennen dat zij de dienstverlening bij voorkeur 
gereserveerd zagen als alternatief voor vrijheidsstraffen van maximaal 
drie in plaats van zes maanden. 

Naar aanleiding van de opmerkingen in de memorie van antwoord (blz. 
3) omtrent de recidive onder dienstverleners, stelden deze leden de 
vraag of de verwachting dat het tot dusver gebleken effect, namelijk dat 
het aantal recidivisten onder dienstverleners kleiner is dan onder kort-
gestraften, zich zal doorzetten, niet op een wat zwakke basis berust, in 
zoverre dat het denkbaar is dat in de experimenteer-fase door de 
rechterlijke macht een voorzichtig en selectief beleid is gevoerd en dat 
bij ruimere toepassing het gunstig effect mogelijk (deels) teniet gedaan 
zal worden. 

Deze leden waren van oordeel dat de gestelde evenredigheid tussen 
(maximaal) 240 uur dienstverlening en zes maanden vrijheidsstraf 
betwijfeld kan worden. Zij vroegen, en zo ja, in hoeverre de rechter 
gekwalificeerd mag heten om de aard en zwaarte van het werk zodanig 
te meten dat deze in een daaraan gerelateerd aantal uren dienstverlening 
kan worden uitgedrukt. Houdt het gestelde op blz. 8 van de memorie van 
antwoord in dat, naarmate de zwaarte van het werk groter is, het aantal 
op te leggen uren verhoudingsgewijs lager zal liggen? Moet uit het aldaar 
gestelde geconcludeerd worden dat de zwaarste op te leggen straf van 
onbetaalde arbeid bestaat in het maximum van 240 uren zwaar en 
onaangenaam werk? Op blz. 8 en elders in de memorie van antwoord is 
sprake van «mislukte dienstverleningen». Deze leden vroegen om een 
nadere uiteenzetting omtrent deze aanduiding. Wanneer kan en zal 
gesteld worden dat de oplegging van dienstverlening mislukt moet 
heten? 

Tot slot meenden deze leden een lichte tegenstrijdigheid te bespeuren 
tussen het gestelde op blz. 10 van de memorie van antwoord, waar 
medegedeeld wordt dat tot dusver het aantal aangeboden project-
plaatsen zodanig is geweest dat er geen belemmering is geweest in de 
ontplooiing van de dienstverlening, terwijl elders in de memorie (blz. 2) 
blijkt dat er voor drugsverslaafden en personen met gedragsstoornissen 
een tekort aan plaatsen bestaat. Met name met het oog op de 
verslaafden vroegen deze leden in hoeverre hier dienstverlening en 
behandeling hand in hand kunnen gaan en of de bestaande instellingen 
op dit gebied perspectief geboden kan worden voor een grotere opvang-
mogelijkheid. 

De leden van de P.P.R.-fractie dankten de minister en de staatssecre-
taris voor hun uitvoerige uiteenzettingen in de memorie van antwoord. 
Op de meeste van de door hen gestelde vragen hadden zij een bevre-
digend antwoord gekregen. Toch bleven enkele punten voor hen ondui-
delijk. Zij vroegen op die punten om opheldering. 

Zo konden de aan het woord zijnde leden er begrip voor opbrengen dat 
de minister geen andere garantie kon geven dat dienstverlening niet in 
de plaats komt van bij voorbeeld een voorwaardelijke gevangenisstraf 
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dan de in het wetsvoorstel neergelegde voorwaarden. Toch vonden zij 
het van belang dat naast het bestaan van de mogelijkheid om in indivi-
duele gevallen in beroep te gaan, de overheid regelmatig statistisch 
onderzoek verricht naar de percentages waarin de verschillende straf-
soorten worden opgelegd. Wil de minister toezeggen dat hij door een 
beleid terzake er voor wil waken dat dienstverlening wordt gebruikt als 
alternatief voor andere straffen dan de onvoorwaardelijke gevangenis-
straf. Het gaat er niet om dat de overheid de rechters niet vertrouwt, zo 
meenden deze leden, maar dat de overheid de toepassing van een 
nieuwe hoofdstraf dient te controleren, omdat wellicht na verloop van 
tijd de oorspronkelijke ratio en het toepassingsgebied van de nieuwe 
straf kan gaan vervangen. 

De minister ziet een taak weggelegd voor het openbaar ministerie bij 
controle op de toepassing van de straf van onbetaalde arbeid. Is de 
minister van plan het openbaar ministerie van richtlijnen te voorzien? 

De leden van de P.P.R.-fractie bleven van mening dat de Wet 
onbeloonde arbeid uitkeringsgerechtigden niet van toepassing moet 
worden verklaard op de dienstverlening. De door de minister gegeven 
argumentatie vonden zij onvoldoende. Zij wilden hoe dan ook vermeden 
zien dat de veroordeelde voor een oneigenlijke keuze kan worden 
gesteld: of het ondergaan van een voorwaardelijke vrijheidsstraf, of het 
verrichten van onbeloonde arbeid met het verlies van zijn uitkering. 

Het lid van de G.P.V.-fractie was het ermee eens, dat het begrip 
«dienstverlening» in de wetstekst wordt gedefinieerd. Hij bleef het echter 
bezwaarlijk vinden, dat in de definitie in artikel 9 Sr het begrip dienstver-
lening niet is terug te vinden, waardoor het risico bestaat dat de 
omschrijving in genoemd artikel niet als definitie van dienstverlening 
wordt herkend. Kan hieraan worden tegemoet gekomen door in artikel 9 
te lezen: «het als dienstverlening verrichten van....»? 

Het lid van de G.P.V.-fractie was het ermee eens, dat een verdachte in 
hoger beroep kan gaan tegen een veroordeling waarbij dienstverlening 
de plaats inneemt van een vrijheidsstraf. Het was hem echter nog niet 
duidelijk of dit onder omstandigheden niet tot problemen zou kunnen 
leiden in verband met de eis in artikel 22d, tweede lid, sub b, dat het 
vonnis de uiterste datum moet vermelden waarop de arbeid moet 
aanvangen. Deze uiterste datum kan in de praktijk worden overschreden 
in geval van hoger beroep. Is het voor aanpassing van de datum dan 
nodig de procedure te volgen van artikel 22f, eerste lid? Is dit lid, gelet 
op de daarin voorkomende clausulering daarvoor wel bedoeld? 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Coenen 
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