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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET houdende nadere voor-
zieningen betreffende de voorwaardelijke veroordeling en de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is 
gebleken enige nadere voorzieningen te treffen ten aanzien van de 
regeling der voorwaardelijke veroordeling en der voorwaardelijke 
invrijheidstelling; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

In artikel 14a van het Wetboek van Strafrecht worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. Het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
„In geval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste één 

jaar, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, 
of tot geldboete, kan de rechter daarbij tevens zowel ten aanzien van 
die straf als ten aanzien van de opgelegde bijkomende straffen het 
bevel geven, dat deze geheel of voor een door hem te bepalen ge-
deelte niet zullen worden ten uitvoer gelegd, tenzij hij later anders 
mocht gelasten op grond dat de veroordeelde zich vóór het einde 
van een bij het bevel te bepalen proeftijd aan een strafbaar feit heeft 
schuldig gemaakt, dan wel gedurende die proeftijd zich op andere 
wijze heeft misdragen of een bijzondere voorwaarde welke bij het 
bevel mocht zijn gesteld, niet heeft nageleefd." 

2. Het tweede en het derde lid vervallen. 

3. In het vijfde lid worden de woorden „en tweede lid vinden" 
vervangen door de woorden „lid vindt'. 

Artikel II 

In artikel 14e van het Wetboek van Strafrecht vervallen de woor-
den „in persoon". 

Aan het artikel wordt de volgende zin toegevoegd: 
„In ieder geval, waarin bijzondere voorwaarden zijn gesteld of 

waarin het openbaar ministerie dit bepaalt, geschiedt de betekening 
aan de veroordeelde in persoon; in andere gevallen geschiedt dit zo-
veel mogelijk." 

Artikel III 
In artikel 14# van het Wetboek van Strafrecht worden de woorden 

„gedurende den proeftijd" gelezen „gedurende den proeftijd of ge-
durende den tijd, dat deze is geschorst," en de woorden „opdragen 
of den proeftijd" gelezen: „opdragen, den proeftijd verkorten of 
dezen". 

Artikel IV 

1. In artikel 14/i, eerste lid, wordt in plaats van de woorden „of 
de veroordeelde" gelezen „ , de veroordeelde zich misdraagt of". 

Artikel V 

In artikel 15a, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, wordt in 
plaats van de woorden „Gedurende den proeftijd" gelezen „Ge-
durende den proeftijd kan worden bepaald, dat deze vóór het in 
\rtikel 15 bedoelde tijdstip zal eindigen,". 

Artikel VI 
Artikel 7, vierde lid, van de Wet op de economische delicten (Staats-

blad no. K 258) vervalt. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
;n dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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