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Ontvangen 1 5 februari 1989 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

Artikel I, onderdeel A, vervalt. 

II 

Artikel I, onderdeel B, artikel 14g, tweede lid, wordt vervangen 
door: 

2. In geval de rechter overweegt een last te geven tot tenuitvoer-
legging van een vrijheidsstraf, of van een gedeelte daarvan, van niet 
meer dan zes maanden, kan hij bepalen dat in de plaats daarvan 
werkzaamheden worden verricht als bedoeld in artikel 22b. De artikelen 
22c tot en met 22j zijn van overeenkomstige toepassing met dien 
verstande dat het totaal aantal uren te verrichten werkzaamheden dat 
terzake van het strafbare feit kan worden opgelegd, ten hoogste 
tweehonderdenveertig bedraagt. 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22b, wordt vervangen door: 

Artikel 22b 

1. In geval van veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
van niet meer dan zes maanden, dan wel van een vrijheidsstraf waarvan 
het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte niet meer dan zes 
maanden bedraagt, kan de rechter bepalen dat in de plaats daarvan de 
veroordeelde in het vonnis nader aan te geven werkzaamheden om niet 
verricht. 

2. Het eerste lid vindt slechts toepassing nadat de rechter zich ervan 
heeft vergewist dat op korte termijn een instelling of persoon bereid zal 
zijn de veroordeelde de werkzaamheden te doen verrichten. 
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IV 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22c, eerste lid, wordt vervangen 
door: 

1. Toepassing van artikel 22b, eerste lid, vindt slechts plaats na een 
daartoe strekkend aanbod van de verdachte. 

V 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22d, eerste lid, wordt vervangen 
door: 

1. Het vonnis vermeldt de werkzaamheden die moeten worden 
verricht. 

VI 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22d, tweede lid, onderdelen a en b, 
worden vervangen door: 

a. het aantal uren dat werkzaamheden moeten worden verricht; 
b. de termijn binnen welke de werkzaamheden, nadat het vonnis 

onherroepelijk is geworden, moeten aanvangen en de termijn binnen 
welke de werkzaamheden na aanvang dienen te worden verricht;. 

VII 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22d, derde lid, wordt vervangen 
door: 

3. Het aantal uren dat werkzaamheden worden verricht, bedraagt ten 
hoogste tweehonderdenveertig. De termijn binnen welke de werkzaam-
heden moeten worden verricht, is in geval van werkzaamheden minder 
dan honderdentwintig uren ten hoogste zes maanden en anders ten 
hoogste een jaar, tenzij het openbaar ministerie artikel 22f, eerste lid, 
toepast. 

VIII 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22d, vierde lid, wordt vervangen 
door: 

4. De tijd die de veroordeelde in verzekering, in voorlopige hechtenis 
of in detentie in het buitenland ingevolge een Nederlands verzoek om 
uitlevering heeft doorgebracht, wordt op het aantal uren in mindering 
gebracht volgens een bij het vonnis te bepalen maatstaf. 

IX 

Aan artikel I, onderdeel C, artikel 22d, wordt een nieuw vijfde lid 
toegevoegd, luidende: 

5. Het aantal uren dat werkzaamheden worden verricht, wordt niet 
opgelegd dan met instemming van de verdachte. 

X 

In artikel I, onderdeel C, artikel 22e, wordt «arbeid wordt of is» 
vervangen door: werkzaamheden worden of zijn. 

XI 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22f, eerste lid, wordt vervangen 
door: 
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1. Het openbaar ministerie kan de aard van de werkzaamheden 
wijzigen of de termijn verlengen binnen welke deze moeten zijn aange-
vangen of verricht, indien het van oordeel is dat de veroordeelde deze 
niet overeenkomstig het vonnis kan of heeft kunnen verrichten. Het 
benadert daarbij zo veel mogelijk het daaromtrent in het vonnis gestelde. 

XII 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22f, tweede lid, tweede volzin, wordt 
vervangen door: 

De kennisgeving behelst het aantal uren dat naar het oordeel van het 
openbaar ministerie werkzaamheden zijn verricht, alsmede een opgave 
van de beslissing krachtens het eerste lid. 

XIII 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22g , wordt vervangen door: 

Artikel 22g 

De rechter die het vonnis wees kan op vordering van het openbaar 
ministerie, indien hij van oordeel is dat de veroordeelde de werkzaam-
heden niet naar behoren verricht of heeft verricht en indien hij daartoe 
termen vindt, de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf of een gedeelte 
daarvan gelasten. Hij houdt daarbij rekening met het deel van de 
verrichte werkzaamheden dat wel naar behoren is verricht. 

XIV 

Artikel I, onderdeel C, artikel 22j , eerste lid, wordt vervangen 
door: 

1. Indien naar het oordeel van het openbaar ministerie de werkzaam-
heden naar behoren zijn verricht, stelt het zo spoedig mogelijk de veroor-
deelde hiervan in kennis. 

XV 

Artikel I, onderdeel D, vervalt. 

XVI 

Artikel I, onderdeel E, vervalt. 

XVII 

Artikel I, onderdeel F, vervalt. 

XVIII 

In artikel I I , artikel 92, wordt «de straf van onbetaalde arbeid ten 
algemenen nutte als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, 3, van het 
Wetboek van Strafrecht» vervangen door: de werkzaamheden als 
bedoeld in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht. 

XIX 

Artikel I I I , onderdeel A, artikel 326, vijfde lid, wordt vervangen 
door: 

5. De griffier doet aantekening van de instemming van de verdachte 
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met het aantal uren dat werkzaamheden als bedoeld in artikel 22d, vijfde 
lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

XX 

Artikel I I I , onderdeel B, artikel 359, achtste lid, wordt vervangen 
door: 

8. Indien de rechtbank een aanbod tot het verrichten van werkzaanv 
heden als bedoeld in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht, afwijst, 
dan geeft het vonnis de redenen op die daartoe hebben geleid. 

XXI 

Artikel IV vervalt. 

Toelichting 

Deze amendementen strekken ertoe, de alternatieve sanctie die met 
het voorstel van wet wordt beoogd, niet de status van hoofdstraf te 
geven, maar daarentegen te benadrukken dat het hier gaat om een 
substitutie voor de hoofdstraf gevangenisstraf. 

Bovendien wordt voorgesteld het begrip «onbetaalde arbeid ten 
algemenen nutte» te vervangen door «werkzaamheden om niet», 
waarmee tevens wordt ontkomen aan definitieproblemen die rond het 
begrip «arbeid» zouden kunnen rijzen. 

Kosto 
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