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I 

In artikel I, onder B worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. In het eerste lid van artikel 14g wordt na de woorden «na ontvangst 

van een vordering van het openbaar ministerie» ingevoegd: en onvermin-
derd het bepaalde in artikel 14f. 

B. Het tweede lid van artikel 14g wordt gelezen als volgt: 
2. Tot behandeling van de vordering is bevoegd de rechter die de straf 

heeft opgelegd. Indien de veroordeelde wordt vervolgd wegens een 
strafbaar feit, begaan voor het einde van de proeftijd, is tot behandeling 
van de vordering bevoegd: 

a. de arrondissementsrechtbank, indien deze bevoegd is tot kennisne-
ming in eerste aanleg van het feit, 

b. de kantonrechter, indien deze bevoegd is tot kennisneming van dat 
feit en van feiten, terzake waarvan de veroordeling, waarop de vordering 
betrekking heeft, is uitgesproken. 

De vordering wordt in dat geval ingediend door het openbaar ministerie 
belast met de vervolging van het feit en kan slechts bij gelegenheid van 
een veroordeling terzake worden toegewezen. Strekt de vordering tot de 
tenuitvoerlegging van gevangenisstraf van meer dan zes maanden, dan 
wordt zij niet door een enkelvoudige kamer van de rechtbank behandeld. 

C. Het vierde lid van artikel 14g wordt gelezen als volgt: 
4. De in het eerste en tweede lid bedoelde vordering wordt gedagtekend 

op de dag van ontvangst ter griffie. Het openbaar ministerie is in zijn 
vordering niet ontvankelijk wanneer zij later wordt ingediend dan drie 
maanden na het verstrijken der proeftijd. 

Aan artikel VIII wordt een zin toegevoegd, luidende: 
Wij kunnen bepalen dat gedeelten van deze wet op afzonderlijke 

tijdstippen in werking treden. 

Toelichting 

Ad A. Deze aanvulling strekt ertoe te verduidelijken dat de rechter die 
over de niet naleving van voorwaarden te oordelen krijgt kan volstaan met 
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verlenging van de proeftijd of het wijzigen of aanvullen van gestelde 
voorwaarden. 

Ad B. Hier wordt een vereenvoudigde en verbeterde redactie voorge-
steld. Substantiële wijzigingen zijn niet beoogd. De beperkte bevoegdheid 
van enkelvoudige kamers van rechtbanken tot herroeping van voorwaar-
delijke veroordelingen is expliciet geregeld. De regeling staat er niet aan 
in de weg dat de tenuitvoerlegging van door de economische meer- of 
enkelvoudige kamer opgelegde voorwaardeli jke straffen door de gewone 
meer- of enkelvoudige kamer van de rechtbank wordt gelast en vice 
versa. 

Ad C. De dagtekening van de vordering is van het tweede naar het 
vierde lid overgebracht om de leesbaarheid van het tweede lid te bevor-
deren en om geen wijziging in artikel 14h, tweede lid, te hoeven aanbrengen. 

De aanvulling van Artikel VIII wordt voorgesteld om, voor het geval dat 
de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel vooraf zou gaan aan die van 
wetsvoorstel 11 932 , de inwerkingtreding van Artikel I, onder A en B, op 
die van laatstgenoemd wetsvoorstel te kunnen afstemmen. 

De Staatssecretaris van Just i t ie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 
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