
De rechter moet in zijn vonnis aangeven:

• of hij een werkstraf of een leerstraf oplegt;

• uit hoeveel uur de taakstraf bestaat;

• wanneer de taakstraf begint;

• bij een leerstraf: wat voor type cursus of training de veroordeeldemoet volgen.

De rechter bepaalt de termijn waarbinnen de taakstraf moet worden uitgevoerd.
Daarbij is hij gebonden aan eenmaximum van achttienmaanden bij taakstraffen
van 100 uur of meer en een maximum van negen maanden bij taakstraffen van
minder dan 100 uur.

Voor een werkstraf geldt een maximum van 200 uur. Voor een leerstraf geldt
ook een maximum van 200 uur. Voor een combinatie van een werkstraf en een
leerstraf bedraagt het maximum 240 uur.

NB:

• Een rechter die een taakstraf oplegt, mag daarnaast een geldboete of jeugd-
detentie van maximaal drie maanden opleggen.

• Bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven mag een rechter niet uitsluitend
een taakstraf opleggen. Bij deze misdrijven moet een eventuele taakstraf
worden gecombineerdmet andere (al dan niet voorwaardelijke) jeugdsancties
(art. 77ma Sr)

Taak van de Raad
De Raad voor de Kinderbescherming speelt een belangrijke rol bij de uitvoering
van de taakstraffen (art. 77o Sr). Om te beginnen moet de rechter de Raad om
advies vragen als hij een taakstraf op wil leggen. Komt er eenmaal een vonnis
met een taakstraf, dan krijgt de Raad daarvan altijd bericht. Vervolgens voert de
coördinator taakstraffen van de Raad een intakegesprek met de jeugdige en
zoekt een geschikt project voor hem. Uiteraard houdt de coördinator daarbij
(binnen de grenzen van het vonnis) rekeningmet de capaciteiten en de persoon-
lijke omstandigheden van de taakgestrafte. Zo mogelijk wordt ook rekening
gehouden met het type misdrijf dat de taakgestrafte gepleegd heeft. Zo kan het
opknappen van een bushokje een zinvolle straf zijn voor een jeugdige die is
veroordeeld vanwege vernieling. Is de jeugdige eenmaal geplaatst op een werk-
of leerproject, dan houdt de coördinator van de Raad op enige afstand (veelal
via een intern begeleider van de taakgestrafte) toezicht op de uitvoering van de
straf. Loopt het allemaal goed, dan brengt de coördinator aan het einde van het
project verslag uit via het AICE en is de zaak voor de taakgestrafte afgerond.

Jeugdrecht begrepen
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