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Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet houdende intrekking van de artikelen 13-13d van het Wet-
boek van Strafrecht en aanvulling van de wettelijke voorschrif-
tcn betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 19 december 1973. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 de artikelen 13-13d van het Wetboek van Strafrecht in te 
trekken en de wettelijke voorschriften betreffende de voorwaar-
delijke invrijheidstelling van tot gevangenisstraf veroordeelden 
aan te vullen, onder meer door te voorzien in een beroepsmo-
gelijkheid indien de voorwaardelijke invrijheidstelling achter-
wege blijft dan wel wordt geschorst of herroepen; 

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

Artikel I 
In het Wetboek van Strafrecht 

zigingen aangebracht. 
worden de volgende wij-

De artikelen 13, 13a, 13c en 13^ vervallen. 

B 
Artikel 15, eerste lid, wordt gelezen: 
De tot gevangenisstraf veroordeelde kan voorwaardelijk in 

vrijheid worden gesteld, wanneer twee derden van de straftijd 
zijn verstreken en de vrijheidsbeneming ten minste negen 
maanden heeft geduurd. De tijd die door de veroordeelde 
vóór de tenuitvoerlegging van de uitspraak in verzekering of in 
voorlopige hechtenis is doorgebracht, wordt onder de termijn 
begrepen. Indien de veroordeelde meer dan één gevangenisstraf 
achtereenvolgens moet ondergaan, worden zij ten deze als één 
straf aangemerkt. 

C 
Het laatste lid van artikel 15a vervalt. 

D 
In artikel \5b, eerste en vierde lid, vervallen de woorden 

,,in zijnen verlofpas uitgedrukte". 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Na artikel 156 worden de volgende artikelen ingevoegd: 
Artikel 15c. Uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken 

van de in artikel 15, eerste lid, bedoelde termijn wordt beslist 
of de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid zal worden ge-
steld. 

Tegen de beslissing om hem niet of nog niet voorwaardelijk 
in vrijheid te stellen, kan de veroordeelde binnen dertig dagen 
nadat die beslissing aan hem is medegedeeld beroep instellen 
bij het gerechtshof te Arnhem. Is het beroep na afloop van die 
termijn ingesteld, dan is het niettemin ontvankelijk, indien 
blijkt dat de veroordeelde het beroep zo spoedig heeft ingesteld 
als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd. 
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