Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 26 januari 2000
Aan de leden en de plv. leden van de
vaste commissie voor Justitie

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
26114 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige
andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte
(taakstraffen)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 25 januari 2000 met
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel I ond A
19 (Halsema/Rouvoet)
(Amendement nog niet in druk)
Aangenomen, voor SP GL PvdA CDA GPV RPF SGP
Artikel I ond A
17 (Niederer)
(Amendement nog niet in druk)
Aangenomen, voor PvdA D66 VVD CDA GPV RPF SGP
Artikel I ond C
16 (Dittrich)
De rechter bepaalt bij het vonnis het aantal dagen vervangende
hechtenis, indien de taakstraf niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd.
De officier, die dit laatste constateert, mag de tenuitvoerlegging van die
vervangende hechtenis bevelen. Een officier van justitie zal daar niet
lichtvaardig toe overgaan. Zou het enkele feit van indienen van een
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

bezwaarschrift tot gevolg hebben dat de tenuitvoerlegging van de
vervangende hechtenis wordt geschorst, dan zullen veel veroordeelden
zo’n bezwaarschrift om die reden indienen om tijd te winnen. Beter is het
om de regel om te draaien. In beginsel tijdens de bezwaarschriftprocedure
in vervangende hechtenis, tenzij de rechter in een spoedprocedure besluit
die hechtenis wel te schorsen.
Aangenomen, tegen GL

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel II ond D
9 (Halsema)
Met de invoering van de taakstraf als zelfstandige hoofdstraf, die kan
worden opgelegd in combinatie met gevangenisstraf, wordt een aanmer-kelijke
verruiming gegeven aan de competentie van de politierechter. De
combinatie van zes maanden gevangenisstraf en 480 uren taakstraf zou –
volgens de rekensleutel die in het nieuwe artikel 22d Wetboek van
Strafrecht voor de duur van de vervangende hechtenis wordt gehanteerd
– in zwaarte vergelijkbaar zijn met een detentie van veertien maanden.
Een dergelijke verzwaring van de door de politierechter op te leggen
sancties acht de indiener ongewenst; zij meent dat sancties die in feite de
persoonlijke vrijheid van de veroordeelde meer inperken dan zes
maanden gevangenisstraf, slechts door een meervoudige kamer mogen
worden opgelegd. Het amendement voorziet daarin. Wel wordt ruimte
gelaten voor een voortzetting van de huidige praktijk, waarin een intensief
leerprogramma als geboden in een Dagtrainingscentrum ook door de
politierechter als straf kan worden opgelegd.
Ingetrokken
Artikel I ond A
12 (Rouvoet)
Een centraal element in het Nederlands rechtsbestel is de vrijheid van
de rechter in de bepaling van de straf. Niet valt in te zien waarom die
vrijheid zou moeten worden beperkt waar het gaat om het opleggen van
een taakstraf ten aanzien van overtredingen die enkel met een geldboete
worden bedreigd. Voorgesteld wordt derhalve om ook bij overtredingen
van deze categorie de oplegging van een taakstraf mogelijk te maken.
Verworpen, voor SP GPV RPF SGP
Artikel I ond A
10 → 11 (Van de Camp)
Dit amendement perkt de mogelijkheden tot het opleggen van een
taakstraf in. Bij veroordeling op grond van een misdrijf omschreven in de
titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XIX (misdrijven tegen het leven
gericht), XX (mishandeling) en XXI (veroorzaken van de dood of licha-melijk
letsel door schuld) met een bedreigde maximumstraf van vier jaar
of meer, kan geen taakstraf worden opgelegd.
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Verworpen, voor CDA SGP
Artikel I ond C
13 (Rouvoet)
Beoogd wordt de maximaal op te leggen werkstraf te verhogen tot 480
uur. Een leerstraf mag eveneens 480 uur duren. Niet valt in te zien
waarom de werkstraf begrensd moet worden tot 240 uur.
Verworpen, voor SP GPV RPF SGP
Artikel I ond C
14 (Rouvoet)
Het is van groot belang dat taakstraffen daadwerkelijk ten uitvoer
worden gelegd. Op het niet aanvangen, of niet naar behoren uitvoeren
van de taakstraf behoort een stok achter de deur te staan. Het OM biedt nu
in veel gevallen een tweede kans om een taakstraf aan te vangen aan.
Voorgesteld wordt om in alle gevallen waarin de tot een taakstraf
veroordeelde ten aanzien van zijn taakstraf nalatig is, een vervangende
hechtenis door het OM te laten bevelen.
Verworpen, voor CDA GPV RPF SGP
Artikel II ond A
18 (Dittrich)
(Amendement nog niet in druk)
Verworpen, voor GL D66 GPV RPF
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