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Tarieven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan 
de gewone rechter kennis neemt 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WEI" 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot vaststelling der tarieven van gerechtskosten in straf-
zaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 6 maart 1962. 

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 wense-
lijk is de wet van 8 april 1874, Stb. 66, tot vaststelling der 
tarieven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de gewone 
rechter kennis neemt, te vervangen; 

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: 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel I 

Eerste Titel 

Vergoedingen voor werkzaamheden, tijdverzuim en 
rcis- en verblijfkosten 

§ 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. 1. Op de voet van het bij en krachtens deze 
wet bepaalde worden vergoedingen toegekend voor werkzaam-
hcden, voor tijdverzuim alsmede voor daarmede verband hou-
dende noodzakelijke kosten, en voor gemaakte reis- en ver-
blijfkosten, voor zover voortvloeiende uit een verzoek of op-
dracht van de justitie, ten behoeve van: 

a. strafzaken, hieronder begrepen zaken betreffende over-
tredingen waarvan de burgerlijke rechter kennis neemt; 

b. zaken waarin het openbaar ministerie opireedt ter uit-
voering van de wet en waarvan de burgerlijke rechter kennis 
neemt. 

2. Behoudens het bepaalde in lid 3, komen de vergoedin-
gen ten laste van 's-Rijks kas, voor zover in bijzondere wetten 
niet anders is bepaald. 

3. Ingeval een verzoek of opdracht, als bedoeld in lid 1, 
is gedaan of gegeven op verzoek van de verdachte of gedaag-
de, dan wel zonder tussenkomst van de justitie door de 
verdachte of de gedaagde, komen te diens laste vergoedingen, 
overeenkomstig het bij en krachtens deze wet bepaalde. Komen 
deze vergoedingen toe aan opsporingsambtenaren ingevolge 
een hun gedaan verzoek of gegeven opdracht tot het afleggen 
van een verklaring in een zaak waarin zij als zodanig zijn 
opgetreden, dan komen deze vergoedingen ten laste van 
's-Rijks kas. 

Artikel 2. Tot het maken van ten laste van 's-Rijks kas 
komende buitengewone, bij en krachtens deze wet niet voor-
ziene kosten in de zaken in artikel 1 bedoeld wordt vereist 
een machtiging van de procureur-generaal bij het gerechts-
hof en, in de zaken die bij de Hoge Raad dienen, van de 
procureur-generaal bij de Hoge Raad. Zodanige machtiging 
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