
295 ALTERNATIEVE STRAFFEN  
  
1. Algemeen    

  
Aan sommige veroordeelden wordt de mogelijkheid geboden om, in plaats van 
gevangenisstraf, te kiezen voor het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte. 
Naast het aantal te werken uren en de aard van de werkzaamheden wordt door de rechter ook 
vastgesteld binnen welke termijn moet zijn gestart met de opgelegde straf en binnen welke 
termijn de arbeid moet worden verricht.  

  
Nadere invulling van de alternatieve straf is een taak van de Reclassering welke in overleg met 
de veroordeelde de werkplek en het tijdstip van vervulling van de   straf vaststelt.  

  

2.        Gevolgen voor bijstandsverlening bij alternatieve straf c.q. taakstraf  

  
Bijstandsverlening is in beginsel mogelijk tijdens het vervullen van een alternatieve straf. In die 
gevallen waar sprake is van een opgelegde arbeidsverplichting dient te worden nagegaan of 
het vervullen van de opgelegde straf de reële beschikbaarstelling voor de arbeidsmarkt 
aantast; de in het kader van de opgelegde straf te verrichten werkzaamheden mogen geen 
belemmering opleveren voor het zoeken naar respectievelijk aanvaarden van werk.  

  
Het enkele feit dat een veroordeelde de mogelijkheid heeft om de opgelegde straf te 
onderbreken dan wel het tijdstip van vervulling te wijzigen voor activiteiten verband houdend 
met de arbeidsverplichtingen is derhalve onvoldoende om te kunnen spreken van een reële 
beschikbaarstelling. Deze beschikbaarstelling dient feitelijk te zijn en aannemelijk gemaakt te 
worden.  
In die gevallen waarin de alternatieve straf wordt vervuld op werkdagen overdag zal een 
onderzoek moeten uitwijzen of de beschikbaarstelling reëel is te noemen. Hierbij dienen de 
mogelijkheden om de betreffende straf in de avonduren of in het weekeinde te vervullen te 
worden bezien alsmede de mogelijkheid om, indien aanwezig, de gebruikelijke vakantieduur 
aan te wenden als periode waarbinnen de straf met behoud van uitkering op werkdagen 
overdag vervuld kan worden.  

  
De vervulling van een alternatieve straf kan niet worden beschouwd als een aantasting van de 
reële beschikbaarstelling indien deze vervuld wordt in de avonduren of in het weekeinde. 
Uitzondering hierop vormt die situatie waarin (na toepassing van het begrip algemeen 
geaccepteerde arbeid) het beroep van de veroordeelde een afwijkend arbeidspatroon laat zien. 

  
De vervulling van een   alternatieve straf kan tenslotte niet worden gezien als een vorm van 
vrijwilligerswerk. De in het kader van de straf te verrichten onbetaalde werkzaamheden   zijn 
immers niet vrijwillig van aard en hebben ook niet ten doel de afstand tot de arbeidsmarkt te 
verkleinen.   
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