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Algemeen 

De regeling betreffende de tarieven van gerechtskosten in 
strafzaken is verouderd, niet alleen wat betreft de daarin voor-
komende bedragen, maar ook wat betreft een deel van de ove-
rige bepalingen. Bij incidentele wijzigingen zijn reeds verschil-
lende artikelen van de uit 1874 stammende wet l) gewijzigd 
of ingetrokken; een deel van de thans nog geldende regeling 
is niet meer afgestemd op de praktijk, zoals die in de loop der 
jaren is gegroeid; weer een ander deel bevat voorschriften, 
welke nodeloos vertragend werken op de afdoening van zaken. 
Met name echter met het oog op de tarieven voor aan getuigen 
en deskundigen toekomende vergoedingen is wijziging bepaald 
urgent. Met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor is 
reeds geruime tijd geleden begonnen. Aanvankelijk werd daar-
bij uitgegaan van het tot nu toe gevolgde systeem: opneming 
van de bedragen in de wet. Dit had noodzakelijkerwijs tot ge-
volg, dat de voorbereiding slechts langzaam vorderde. Boven-
dien werd de voortgang helaas vertraagd door andere, nog 
meer spoedeisende werkzaamheden en personeelswisselingen 
ten departemente van de ondergetekende. 

Bij de opstelling van het bijgaand ontwerp voor een geheel 
nieuwe regeling kon nader aansluiting worden gezocht bij het 
systeem, dat bij de kort geleden tot stand gekomen wijziging 
voor het Tarief voor justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken is aanvaard. In het wetsontwerp zijn geen bedragen 
meer opgenomen; voorgesteld wordt de bevoegdheid tot vast-
stelling van de bedragen voor de vergoedingen aan de Kroon 
te delegeren. Hierdoor zal een soepeler aanpassing van deze 
bedragen aan het algemeen geldende loon- en prijspeil mogelijk 
worden. Bovendien zal daardoor ook op eenvoudige wijze 
kunnen worden gestreefd naar eenheid met overeenkomstige 
vergoedingen, welke ingevolge andere wetten bij algemene 
maatregel van bestuur worden vastgesteld. Te denken valt b.v. 
aan de vergoedingen voor tijdverzuim aan partijen en getuigen 
toekomende, wanneer zij ingevolge de Ongevallenwet door 
uitvoeringsorganen voor ondervraging of onderzoek worden 
opgeroepen en aan de vergoedingen, geregeld in het Beroeps-
reglement. 

Voor de wijze van toekenning, toeschatting en uitbetaling 
wordt een aanzienlijke vereenvoudiging voorgesteld. Ander-
zijds is, met het oog op een verhoogde rechtsbescherming de 
mogelijkheid geopend tegen de te dezen gegeven beschikkingen 
bezwaar te maken; de beslissing daarop zal toevallen aan de 
rechter. 

De ontworpen tariefwet, vervat in artikel I van het ontwerp, 
is verdeeld in vier titels. In de eerste titel is opgenomen — 
op verschillende punten gewijzigd, aangevuld of vereenvoudigd 
— de inhoud van de hoofdstukken I, III, IV, V, VIII en X 
van de bestaande wet. 

Voor kosten van vervoer van gevangenen, van personen, in 
gijzeling gesteld, en van in beslag genomen voorwerpen (hoofd-
stuk II, bestaand) is in het ontwerp geen regeling opgenomen, 
aangezien voor dit vervoer in het algemeen geen gebruik meer 
wordt gemaakt van particuliere of openbare middelen van ver-

l ) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 december 1960, Stb. 541. 

voer. Voor zover dit in enkele gevallen wel geschiedt, zullen 
de daarvoor geldende gewone tarieven moeten worden betaald. 
Een speciale regeling in het Tarief van gerechtskosten in straf-
zaken is niet nodig. 

De bepalingen omtrent de uitgifte van afschriften en uit-
treksels, vervat in hoofdstuk VI van de bestaande wet, zijn 
ondergebracht in de tweede titel van het ontwerp. 

De derde titel behandelt de materie, tot nu toe geregeld in 
hoofdstuk VII. 

Bepalingen betreffende kosten van uitlevering (hoofdstuk 
IX, bestaand) zijn niet opgenomen. Een verwijzing naar de in-
gevolge deze wet vastgestelde tarieven is overbodig; de in het 
bestaande artikel 60 genoemde handelingen vallen zonder meer 
onder de bepalingen van het ontwerp. Het bepaalde in het 
eerste lid van het bestaande artikel 61 spreekt vanzelf; het 
tweede lid houdt een interne regeling in. 

De artikelen, opgenomen in artikel 72 en hoofdstuk XI van 
de bestaande wet zijn niet in het ontwerp opgenomen. De arti-
kclen 74—76 hebben door de Wet van 10 april 1896 (Stb. 
70), waarbij het verhaal van gerechtskosten in strafzaken werd 
afgeschaft, hun betekenis voor strafzaken verloren. Door ar-
tikel 77 zijn zij van belang gebleven voor de in artikel 72 
bedoelde zaken. Dit zijn de burgerrechtelijke zaken, waarin 
het openbaar ministerie in het belang of ter uitvoering van de 
wet optreedt. Op de categorie zaken, waarin het openbaar 
ministerie optreedt in het belang van de wet wordt hieronder 
bij de toelichting op artikel 1 nader teruggekomen. De onder-
getekende is van oordeel, dat het niet juist is in zaken, die wel-
iswaar niet rechtstreeks strafzaken zijn, maar daarmee gemeen 
hebben, dat zij vanwege het openbaar ministerie worden aange-
bonden ter uitvoering van de wet, zoals vorderingen tot ont-
zetting uit de ouderlijke macht, tot sluiting van een huwelijk 
e.d., de „veroordeelde" in de kosten te verwijzen. Gezien de 
aard van deze zaken, die tot strekking hebben het handhaven 
van de openbare orde, ligt het in de rede om die zaken in deze 
tariefwet met strafzaken op één lijn te stellen. Waar er in ons 
rechtsbestel geen sprake meer is, dat de veroordeelde in straf-
zaken in de kosten wordt veroordeeld, wordt voorgesteld, ook 
voor zaken, aangebonden ter uitvoering van de wet, de moge-
lijkheid van kostenveroordeling te laten vervallen. In verband 
daarmee is noch artikel 72, noch het bepaalde in hoofdstuk XI 
van de bestaande wet in het ontwerp opgenomen. 

Het bestaande artikel 79 is overbodig naast artikel 32, eerste 
lid, sub 4°, van de Zegelwet 1917. De delegatiebepaling, vervat 
in het bestaande artikel 78, kan vervallen: een deel van de 
daarin genoemde onderwerpen valt reeds onder elders in het 
ontwerp opgenomen delegaties; een ander deel kan bij interne 
regeling worden afgedaan. 

Hieronder moge een artikelsgewijze t<",:chting volgen. 

Artikel I 
Artikel I. Artikel 1 van het ontwerp geeft aan: 
1°. waarvoor vergoedingen volgens het bij en krachtens de 

eerste titel van het ontwerp gestelde zullen worden toegekend; 
2°. op welke zaken deze titel betrekking heeft; 
3°. door wie de vergoedingen verschuldigd zijn. 
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Ad 1'. In tle paragrafen 2 en 3 van de eerste titel wordt 

hiervan een naden uitwerking gegeven. 

Ad 2". Er worden nog slechts twee categorieën zaken ge-
noemd, waarop het tarief volgens het ontwerp betrekking zal 
hebben, t.w. a. strafzaken, waaronder worden begrepen straf-
zaken, waarvan de burgerlijke rechter kennis neemt (d.z. de in 
artikel 854 Rv. bedoelde zaken) en b. zaken, waarin het open-
baar ministerie optreedt ter uitvoering van de wet en waarvan 
de burgerlijke rechter kennis neemt. 

Van de in het bestaande artikel sub b genoemde 3 groepen 
is slechts 1 in het ontwerp opgenomen; zaken, waarin het open-
baar ministerie in het belang der wet en de vorderingen, door 
het bestuur der belastingen bij de burgerlijke rechter aanhangig 
gemaakt tot verbeurdverklaring van de aangehaalde goederen, 
zijn niet meer genoemd. Evenmin zijn de sub c en d van het 
bestaande artikel genoemde zaken overgenomen. 

In de zaken, waarin het openbaar ministerie optreedt in het 
belang der wet wordt recht gedaan op de stukken. In deze 
zaken zal dus nimmer een verzoek of opdracht tot het ver-
richten van werkzaamheden of tot het verschijnen om te ge-
tuigen als bedoeld in lid 1 van artikel 1 van het ontwerp wor-
den gegeven. 

Deze categorie behoeft derhalve hier niet te worden ge-
noemd. 

Voorgesteld wordt voorts, de beperking tot ambtshalve ge-
maakte kosten in de sub h genoemde zaken eveneens te laten 
vervallen. In deze zaken is het niet ondenkbaar, dat de door 
het O.M. gedagvaarde partij ter staving van het eigen stand-
punt een beroep doet op getuigen- en deskundigenverklaringen. 
Voor de vergoedingen, waarop deze getuigen en deskundigen 
recht kunnen doen gelden, worde ook het tarief in strafzaken 
aangehouden. 

Aan de bepaling, vervat in het laatste gedeelte van het sub b 
gestelde van het bestaande artikel I, is de basis ontnomen bij 
de wet van 12 februari 1901 (Stb. 63) . Zij had betrekking op 
verbeurdverklaring van aangehaalde goederen, wanneer de 
overtredingen waren begaan door jeugdige delinquenten. Sinds 
de wet van 12 februari 1901 {Stb. 63) wordt de burgerlijke 
rechter in deze zaken niet meer ingeschakeld. 

De bestaande bepaling sub c spreekt vanzelf en behoeft dus 
niet uitdrukkelijk te worden vermeld. 

De kosten van verplaatsing of vervoer en rangschikking van 
gerechtelijke archieven en van minuten en registers van nota-
rissen, berustende in de algemene bewaarplaatsen, zijn geregeld 
in artikel 21 van het ter uitvoering van artikel 78 van de be-
staande wet uitgevaardigde Koninklijk besluit van 18 december 
1874, Stb. 212. Uit deze bepaling blijkt, dat er sprake is van 
een interne regeling, waarvoor vaststelling bij Koninklijk besluit 

f noodzakelijk is. Er bestaat derhalve geen aanleiding de 
aling van artikel l.subrf, (bestaand) en de bepalingen van 

t bestaande artikel 78, sub / en k, in de nieuwe wet op te 
nemen. 

Ad 3°. Voorgesteld wordt, in deze algemene bepaling aan 
te geven, door wie de verschillende vergoedingen verschuldigd 
zullen zijn. De algemene regel, dat deze komen ten laste van 
's Rijks kas, is opgenomen in lid 2. Lid 3 houdt in de bepaling 
van het bestaande artikel 68. Met zoveel woorden wordt thans 
gesteld, dat getuigen en deskundigen a décharge, ook al worden 
zij zonder tussenkomst van de justitie ingeschakeld, recht heb-
ben op vergoedingen, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van het Tarief. 

Bij wijze van uitzondering wordt voorgesteld, de vergoeding 
toekomende aan opsporingsambtenaren, a décharge gedagvaard 
tot het afleggen van een verklaring in een zaak, waarin zij als 
zodanig zijn opgetreden, ten laste van 's Rijks kas te nemen. 

Wanneer zich in een strafzaak de behoefte doet gevoelen, 
de opsporingsambtenaar-verbalisant te horen, zal deze in de 

regel door het openbaar ministerie a charge worden gedagvaard. 
Het is echter denkbaar, dat de verdachte het horen van de 
opsporingsambtenaar-verbalisant wel op prijs stelt en het open-
baar ministerie daartoe geen aanleiding ziet. In zodanig geval 
heeft de verdachte de bevoegdheid de opsporingsambtenaar als 
getuige a décharge op te roepen. 

Volgens de bestaande regeling komen de daaruit voort-
vloeiende kosten ten laste van de verdachte. In de praktijk is 
het als bezwaar gevoeld, dat de politie-ambtenaar „de hand 
moet ophouden" voor de verdachte. Het onderhavige voorstel 
strekt er toe, dit bezwaar weg te nemen, zonder de verdachte 
te beknotten in zijn recht ook opsporingsambtenaren als ge-
tuigen a décharge op te roepen. 

De voorgestelde regeling is algemeen, heeft dus ook betrek-
king op opsporingsambtenaren in dienst van lagere publiek-
rechtelijke lichamen of van particulieren. Dit komt de onder-
getekende redelijk voor, aangezien in deze gevallen het boven-
genoemde bezwaar evenzeer geldt. Omdat de beslissing, of de 
getuige a charge dan wel a décharge wordt opgeroepen door 
het openbaar ministerie wordt genomen, lijkt het aangewezen, 
de vergoeding ten laste van 's Rijks kas te brengen en niet ten 
laste van de werkgever van de ,,particuliere" opsporingsambte-
naar. 

Artikel 2. Naar het oordeel van de ondergetekende is het 
overbodig in de wet vast te leggen op welke wijze de vereiste 
machtiging tot het maken van buitengewone kosten moet 
worden gevraagd. Bij interne regeling kan worden aangegeven 
hoe moet worden gehandeld, met b.v. een speciale regeling 
voor spoedeisende zaken. 

Naast artikel 318 worden in het ontwerp ook de artikelen 
150, 158 j° 150, 192, 202, 212, 398 j° 318 en 415 j° 318 
van het Wetboek van Strafvordering genoemd. Deze artikelen 
hebben betrekking op descentes van resp. de officier van 
justitie, de hulpofficier van justitie, die in geval van tijdnood 
optreedt in de plaats van de officier van justitie, de rechter-
commissaris. de kantonrechter en het gerechtshof. Naar het 
de ondergetekende voorkomt, bestaat er geen reden voor het 
maken van daaruit voortvloeiende bijzondere kosten een andere 
regeling te handhaven dan voor overeenkomstige kosten, door 
de rechtbank te maken. 

Artikel 3. In het algemene deel van deze memorie werd er 
reeds de aandacht op gevestigd, dat in het ontwerp wordt voor-
gesteld, de vaststelling van tarieven te delegeren aan de Kroon. 
Artikel 3, lid 1, noemt 2 categorieën van kosten, vergoedingen 
voor verrichte werkzaamheden en vergoedingen voor tijdver-
zuim. Voor beide zal de vaststelling van tarieven bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen geschieden. De omschrijving der 
categorieën is ruim. In de algemene maatregel van bestuur 
zullen voor onderdelen dezer categorieën gedifferentieerde 
tarieven kunnen worden vastgesteld. Zo is in het algemeen 
gesproken van verrichte werkzaamheden. Hieronder vallen 
zowel de werkzaamheden van deskundigen, als die van perso-
nen. aan wie geen voorlichting wordt gevraagd, maar die zijn 
belast met b.v. het vervoer van stukken van overtuiging. Het 
ligt in de bedoeling over de bij algemene maatregel van bestuur 
vast te stellen tarieven voor vergoedingen aan deskundigen 
tevoren contact op te nemen met daarvoor in aanmerking 
komende representatieve organisaties van belanghebbenden. 

Ook de vergoeding voor tijdverzuim, waarvoor verschillende 
groepen van personen in aanmerking komen, is in het ontwerp 
onder één hoofd gebracht. Bij de vaststelling van tarieven zal 
uiteraard ook hier gedifferentieerd worden. Anders dan tot dus-
ver wordt niet geëist, dat de door tijdverzuim geleden schade 
moet blijken. 

Niet alleen is controle hierop vaak niet mogelijk, maar 
bovendien lijkt het als regel beter om er van uit te gaan dat hij, 
die voldoet aan een oproeping, aan de rechtsbedeling zijn tijd 
geeft, hetgeen hem recht geeft op een redelijke vergoeding. 
Ook b.v. het missen van een vrije dag, waarover de betrokkene 
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uit anderen hoofde rechtens kan beschikken, geeft aanspraak 
op vergoeding. Het komt voorts redelijk voor, de mogelijkheid 
te openen, dat ook vergoeding wordt gegeven voor noodzake-
lijke kosten, die moeten worden gemaakt b.v. in verband roei 
de aan deskundigen of getuigen opgelegde plicht om ter tcrecht-
zitting te verschijnen. Te denken valt o.a. aan aankondiging 
van afwezigheid van doktoren of aan het nemen van een plaats-
vervanger om een bedrijf draaiende te houden. 

Bij de personen, die recht hebben op vergoeding voor ge-
leden tijdverzuim zijn ook genoemd voogden, opgeroepen om 
aanwezig te zijn bij een strafzaak tegen hun pupil en curatoren, 
in overeenkomstig geval opgeroepen in een zaak tegen de onder 
hun curatele gestelde persoon. Weliswaar zijn voogden en 
curatoren, te dien einde opgeroepen, niet verplicht getuigenis 
af te leggen, hun oproeping geschiedt echter wel ten behoeve 
van een goede rechtsbedeling, in het belang zowel van het 
kind, als van de rechtsorde. Om te voorkomen, dat aan de 
oproeping geen gevolg wordt gegeven om het financiële nadeel, 
dat daaruit zou voortvloeien, wordt voorgesteld in deze gevallen 
eenzelfde recht op vergoeding toe te kennen als aan getuigen 
toekomt. De ouders van een minderjarige verdachte, die worden 
opgeroepen in een strafzaak tegen hun minderjarig kind, zijn 
in deze bepaling niet genoemd. Gezien de nauwe familierelatie 
acht de ondergetekende in deze gevallen voor de vrees, waar-
mede de bepaling hierboven is gemotiveerd, weinig of geen 
plaats. Wel is de mogelijkheid geopend een vergoeding toe te 
kennen aan de ouders van een minderjarige verdachte, wanneer 
de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel. Hiertoe 
is een wijziging voorgesteld van artikel 591 Sv. 

Voorts is het recht op vergoeding wegens tijdverzuim voor 
noodzakelijke geleiders niet meer beperkt tot noodzakelijke ge-
leiders van getuigen; het is immers denkbaar, dat ook deskun-
digen, voogden, curatoren en ook dat verdachten zich door een 
geleider moeten doen vergezellen. 

In de leden 2 en 3 zijn enkele beperkingen opgenomen van 
het recht op vergoeding, waarbij enigszins van de bestaande 
regeling is afgeweken. 

De ratio van deze wijzigingsvoorstellen is, dat het Rijk niet 
een (extra) beloning of vergoeding behoeft te geven als de 
werkzaamheden deel uitmaken van een taak, waarvoor uit 
anderen hoofde een dienstverband met het Rijk bestaat, noch 
voor het tijdverzuim in diensttijd van personen, uit anderen 
hoofde in dienst van het Rijk. Met ambtenaren in 's Rijks 
dienst zijn gelijk gesteld bezoldigde ambtenaren van gemeen-
tepolitie voor zover de werkzaamheden en het tijdverzuim 
vallen in diensttijd (lid 2 en lid 3. sub a, c en d). Voorts be-
hoeft geen (extra) vergoeding te worden uitgekeerd voor tijd-
verzuim ingevolge een verzoek of een opdracht, die beschouwd 
moet worden als een uitvloeisel van de taak die de betrok-
kenen vrijwillig aanvaard hebben (lid 3. sub e). Anderzijds 
hebben al deze categorieën, evenals militairen in werkelijke 
dienst (lid 3, sub c) recht op vergoeding voor zover de work-
zaamheden buiten hun diensttaak en diensttijd vallen. In de 
sub e voorgestelde bepaling is voorts duidelijk tot uitdruk-
king gebracht, dat de beperking van het recht op vergoeding 
voor tijdverzuim niet geldt wanneer deze opsporingsambte-
naren als getuigen a decharge optreden. De ambtenaren in 
dienst van het Rijk en de bezoldigde opsporingsambtenaren 
van gemeentepolitie hebben immers ook recht op vergoeding, 
wanneer hun optreden als getuige a décharge buiten hun 
diensttijd valt. 

Tenslotte zij er nog de aandacht op gevestigd, dat in deze 
bepaling niet wordt gesproken van gevangenen, doch in het al-
gemeen van personen, die rechtens van hun vrijheid zijn be-
roofd. 

Artikelen 6 en 7. Voor de vaststelling van regels voor ver-
goeding van reis- en verblijfkosten is eveneens een delegatie 
aan de Kroon opgenomen. Ook voor plaatselijk vervoer zal in 
de vast te stellen algemene maatregel van bestuur een ver-
goedingsregeling worden opgenomen. 

Artikelen 8-13. Artikel 62 van de bestaande regeling maakt 
onderscheid tussen ..dringende" en „niet dringende" kosten. 
Dit onderscheid heeft betrekking op de wijze van tocschatting 
en begroting van kosten. In het ontwerp is het verschil ge-
handhaafd tussen toekenning van vergoedingen voor tijdver-
zuim en het declareren van vergoedingen voor werkzaamhc-
den, zonder daarvoor een speciale terminologie te gebruiken. 

Voor vergoedingen voor werkzaamheden wordt in het ont-
werp een schriftelijke declaratie geëist (artikel 9, lid 1); ver-
goeding voor tijdverzuim en reis- en verblijfkosten wordt 
rechtstreeks toegekend door de griffier (artikel 8, lid 1). De 
declaratie wordt onderworpen aan de goedkeuring van de 
autoriteit, die de opdracht tot de werkzaamheden heeft ge-
geven en, zo deze opdracht is gegeven door de verdachte of 
de gedaagde, door het openbaar ministerie (artikel 9, leden 
2 en 3). Zowel bij de toekenning van vergoeding voor tijd-
verzuim en reis- en verblijfkosten, als bij de beslissing tot 
goedkeuring van de declaratie wordt voorgesteld de mogelijk-
heid te openen, bezwaar tegen de genomen beslissing te ma-
ken. Dit recht tot het maken van bezwaar komt in de gevallen 
bedoeld in artikel 1, lid 3, toe zowel aan de rechthebbende 
als aan degene, te wiens laste de vergoeding komt. Zij beiden 
zijn immers belanghebbende bij de beschikking. 

Zoals reeds in het algemene deel van deze memorie is op-
gemerkt, is de behandeling van de bezwaarschriften opgedra-
gen aan leden van de rechterlijke macht. 

Artikel 13 van het ontwerp delegeert de bevoegdheid tot 
het geven van nadere regels voor de wijze van toekennen en 
declareren van vergoedingen en van vaststellen van declara-
ties aan de Minister van Justitie. Het gaat hier om het vast-
stellen van formulieren. 

De artikelen 71 en 73 van de bestaande wet, voor zover 
nog in overeenstemming met het geldende recht, houden be-
palingen in van interne administratie en zijn derhalve in het 
ontwerp niet overgenomen. 

In het algemene deel van deze memorie is reeds toegelicht 
op grond waarvan de bepaling van artikel 72 en van hoofd-
stuk XI dat de nadere uitvoering van deze bepaling regelt 
niet in het ontwerp zijn opgenomen. 

Artikelen 14-16. De voorgestelde artikelen 14 en 15 hou-
den een regeling in voor de betaling van goedgekeurde de-
claraties en van vergoedingen. 

Artikel 14 geeft de bevoegdheid tot betaling aan de grif-
fier. voorzover de kosten niet komen ten laste van de ver-
dachte of de gedaagde. Voor vorderingen op laatstgenoemden 
zijn de beschikking tot toekenning van de vergoeding, de be-
schikking tot goedkeuring van de declaratie en de beschik-
kingen, genomen op tegen de eerstgenoemde beschikkingen 
ingediende bezwaren, op de minuut uitvoerbaar verklaard 
overeenkomstig de daarop betrekking hebbende bepalingen 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 15). 

Betaling kan uiteraard eerst plaatshebben, nadat de beschik-
king tot toekenning van de vergoeding of goedkeuring van de 
declaratie onherroepelijk is geworden. Met name voor wat be-
treft de vergoedingen kan dit leiden tot vertraging van de be-
taling, in vergelijking met de regeling, zoals die thans geldt. 
Om de daaruit voortvloeiende moeilijkheden zoveel mogelijk 
te voorkomen, zal de griffier de belanghebbende kunnen vra-
gen, of hij afstand doet van het recht tot het indienen van be-
zwaar. Is dat het geval, dan zal onmiddellijk betaling kunnen 
volgen. 

In artikel 1 6 wordt de mogelijkheid geopend, dat de griffier 
de vorderingen van getuigen en deskundigen op de verdachte 
of de gedaagde bij wijze van voorschot voldoet. De strekking 
van dit voorschrift is om zoveel mogelijk recht te doen aan 
het beginsel, dat de kosten van deskundigen en getuigen a 



décharge, ten laste van het Rijk moeten komen, voor zover 
de aanwending dier kosten door het belang van het onderzoek 
werd gevorderd. Dit beginsel is reeds vervat in artikel 591 van 
hel Wetboek van Strafvordering. Deze bepaling opent wel de 
mogelijkheid, dat de gewezen verdachte gemaakte kosten zal 
of kan terugkrijgen, maar voor een financieel niet draagkrach-
tige verdachte kan de bestaande regeling zodanige moeilijk-
heden meebrengen, dat hij zich genoopt ziet af te zien van het 
inschakelen van getuigen of deskundigen a décharge. Om dit 
bezwaar te ondervangen, wordt het mogelijk gemaakt, dat de 
griffier de kosten voorschiet. De griffier, overwegende of een 
voorschot, als bedoeld in artikel 16, lid I, kan worden gegeven, 
is reeds bekend met de getuigenverklaringen en deskundigen-
rapporten en heeft dus althans reeds enig inzicht in de vraag 
of t.z.t. recht op restitutie van gemaakte kosten op grond van 
artikel 591. lid 2, Sv., te verwachten is. Indien later blijkt, 
dat een dergelijke restitutie niet of niet volledig zal worden 
toegekend, dan zal, indien de betrokkene het voorschot of het 
niet verrekende deel daarvan niet restitueert, tot verhaal daar-
van worden overgegaan. 

Het voorstel houdt gelijke mogelijkheden in voor de gedaagde 
in zaken, als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub b. Dit betekent, 
dat het voor deze gedaagden, zij het niet door het recht op 
restitutie, maar wel door het afzien van verhaal van het ver-
leende voorschot de mogelijkheid opent vergoeding van kosten 
te krijgen, wanneer de aanwending dier kosten door het belang 
van het onderzoek werd gevorderd. 

In lid 2 is een regeling opgenomen voor invordering van 
het voorgeschoten bedrag voor het geval niet binnen de daar-
voor gestelde termijn aan de verplichting tot (algehele) terug-
betaling wordt voldaan. 

Artikel 17. Voor de vaststelling van de kosten van afschrif-
ten van en van uittreksels uit beslissingen, akten, processen-
verbaal, registers of van andere stukken is een delegatie aan 
de Kroon en een subdelegatie opgenomen. In verband daar-
mee behoeft ook dit wetsartikel niet in finesses te treden. 
Het ligt in de bedoeling in de uitvoeringsvoorschriften onder 
meer te bepalen, dat voor afgifte van afschriften en uittreksels 
voor wetenschappelijke doeleinden een verlaagd recht, dan 
wel geen recht, in rekening zal worden gebracht. Voor wat 
betreft de mogelijkheid van het kosteloos verstrekken van af-
schriften en uittreksels aan (onvermogende) verdachten, zal 
de bestaande regeling, gebaseerd op artikel 34, derde lid, van 
het Wetboek van Strafvordering worden gecontinueerd, zij het 
op een nieuwe wettelijke grondslag, namelijk die van het onder-
havige artikel van het ontwerp. (Vgl. de toelichting op arti-
kel n , ad A) . 

In het eerste lid zijn mede genoemd inlichtingen, aan derden-
belanghebbenden verstrekt. Tot nu toe wordt voor dergelijke 
inlichtingen geen recht geheven. Tegenwoordig worden met 
name vaak inlichtingen gevraagd voor civielrechtelijke doel-
einden door verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot 
strafzaken op het gebied van verkeersovertredingen. De griffies 
worden hierdoor zwaar belast. Het lijkt redelijk hiervoor enige 
vergoeding van belanghebbenden te vragen. 

Artikel 18. Ook voor de vergoeding voor het uitreiken van 
gerechtelijke stukken en het doen van exploten is vaststelling 
van de tarieven bij algemene maatregel van bestuur voorgesteld. 

Artikel 19. In dit artikel wordt voorgesteld zaken, bedoeld 
in artikel 1, lid 1, sub b, van het wetsontwerp, zaken en ver-
zoeken, gebaseerd op enig artikel van het wetsontwerp (bezwaar 
tegen de beschikking tot toekenning van vergoedingen en vast-
stelling van declaraties) of op enig artikel van het Wetboek 
van Strafvordering (te denken valt b.v. aan de artikelen 89, 
91, 332, 526, 591, lid 3) vrij te stellen van rechten, als bedoeld 
in de Wet tarieven in burgerlijke zaken. De ruime omschrijving 
van artikel 1 van die wet, zoals dit luidt sinds de wijziging 
bij de wet van 8 december 1969, Sth. 541, zou deze gedingen 
en verzoeken, die niet als strafzaken zijn aan te merken, onder-

worpen doet zijn aan het burgerlijk tarief. Dit komt de onder-
getekende in het algemeen niet redelijk voor. In de gevallen 
waarin heffing van bovenbedoeld recht wel als redelijk zou 
kunnen worden aangemerkt, b.v. niet betrekking tot de voeging 
van de beledigde partij tot het verkrijgen van schadevergoeding 
(art. 332 Sv.) pleiten beleidsoverwegingen voor vrijstelling 
van het recht; de perceptiekosten van het recht zouden de in-
komsten verre overtreffen. 

In de bepaling zijn voorts nog genoemd enkele zaken, die 
naar hun aard meer verwant zijn met strafzaken dan met civiele 
zaken, maar toch niet zonder meer onder de categorie straf-
zaken vallen. De zaken, gebaseerd op artikel 30 van de Wet 
op de justitiële documentie en op de verklaringen omtrent het 
gedrag1) , behoeven in dit verband wel geen toelichting. Bij 
de laatstgenoemde categorie, de zaken, niet op grond van een 
bepaling van burgerlijk recht aangebonden, betreffende dwang-
maatregelen van overheidswege zonder rechterlijk bevel geno-
men in verband met de niet-naleving van een wettelijk gebod 
of verbod, wordt b.v. gedacht aan zaken, gegrond op artikel 30 
van de Wet op de economische delicten1 '), artikel 67 van de 
Wet Autovervoer Personen8) , artikel 82bis, lid 3 van de 
Arbeidswet1), artikel 26bis, lid 3. van de Veiligheidswet4). 

Artikel II 

Dit artikel houdt enkele wijzigingen in van het Wetboek 
van Strafvordering 8 ) . 

Ad A. Ten einde alle wetsbepalingen betreffende de kosten 
van afschriften samen te brengen in de Wet tarieven in straf-
zaken, wordt voorgesteld de woorden ,,en het kosteloos be-
komen daarvan" uit het derde lid van artikel 34 van het Wet-
boek van Strafvordering te schrappen. Dit zal medebrengen, 
dat ook een wijziging moet worden aangebracht in artikel 5\d 
van Reglement I. De regeling, vervat in het tweede lid van dit 
artikel is overbodig naast artikel 17, lid 1, van het hierbijgaande 
ontwerp. 

Ad B. In de voorgestelde nieuwe regeling voor de tarieven 
van gerechtskosten in strafzaken worden de griffiers belast met 
de zorg voor betaling van vergoedingen ingevolge dat tarief. 
In aansluiting hieraan wordt voorgesteld ook de vergoeding 
voor „ten onrechte" ondergane voorlopige hechtenis en voor 
„ten onrechte" ondergane straf, als bedoeld in de artikelen 
89—93 en artikel 481 van het Wetboek van Strafvordering, 
door de zorg van de griffiers te doen geschieden. Door de 
wijziging van artikel 93, lid 2, van genoemd wetboek wordt 
de basis van het Koninklijk besluit van 4 december 1925, 
Stb. 464, weggenomen, zodat dit besluit hierdoor komt te 
vervallen. 

Ad C Voor dagvaarding van getuigen a décharge wordt 
van de verdachte gevraagd voorafgaande storting van de dag-
vaardingsl.osten of van een bedrag, waarmee deze kosten 
kunnen worden verrekend. Deze bepaling brengt aanmerke-
lijke perceptiekosten (boeking, verrekening en controle) mee. 
Met het oog daarop wordt voorgesteld de kosten van dagvaar-
ding van getuigen a décharge niet meer op de verdachte te ver-
halen. Een grote belasting voor 's Rijks kas zal hieruit niet 
voortvloeien. De dagvaarding geschiedt immers veelal per aan-
getekend schrijven, waarvan de kosten f 0,35 bedragen. Toe-
neming van het aantal op te roepen getuigen a décharge valt 
van deze regeling niet te verwachten, aangezien de dagvaar-
dingskosten slechts een klein deel van de totale kosten van 
getuigen a décharge uitmaken. 

Ad D. Het tarief van justitiekosten en salarissen in burger-
lijke zaken, waarnaar in lid 5 van artikel 575 Sv. wordt ver-

!) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 november 1961, Sth. 402. 
-) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 november 1961, Sth. 389. 
3 ) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 april 1959, Sth. 143. 
4 ) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 februari 1959, Sth. 56. 
5 ) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 mei 1961, Stb. 170. 
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wezen, is bij tic wet van 8 december 1960, Stb. 541, zodanig 
gewijzigd, dat in de genoemde titels geen bedragen meer zijn 
opgenomen, maar de vaststelling daarvan wordt gedelegeerd 
aan de Kroon. 

Het lijkt gewenst, de redactie van artikel 575, lid 5, hierbij 
te doen aansluiten. 

Ad E. In artikel 591 Sv. worden enige wijzigingen voor-
gesteld. De bestaande redactie van het eerste en het tweede lid 
geeft de indruk dat, wanneer is voldaan aan de daarbij gestelde 
voorwaarden, alle genoemde kosten integraal worden vergoed. 
Blijkens lid 3 echter wordt het bedrag der vergoeding berekend 
overeenkomstig het tarief van gerechtskosten in strafzaken. 
Met het oog daarop spreekt de nieuwe redactie van de leden 1 
en 2 van „wordt een vergoeding toegekend voor ". 

Voorts is voorgesteld, de beperking „voor het doen van 
mededelingen in rechte of tot overlegging of afgifte van stuk-
ken" te doen vervallen. In het bijgaande ontwerp voor een 
nieuwe regeling van de tarieven in strafzaken is een overeen-
komstige beperking van het recht op vergoeding van reis- en 
verblijfkosten en voor tijdverzuim ook niet meer opgenomen. 

De bepaling betreffende de vergoeding voor reiskosten van 
de gewezen verdachte, vervat in het bestaande eerste lid, is 
enigszins verruimd. In de praktijk heeft de thans voorgeschre-
ven beperking „tot het bijwonen ter terechtzitting van onder-
zoek en uitspraken" vaak aanleiding gegeven tot moeilijkheden. 
De nieuwe redactie stelt buiten twijfel dat b.v. kosten voor 
reizen, noodzakelijk in verband met een verhoor, niet ter te-
rechtzitting maar door de rechter-commissaris eveneens voor 
vergoeding in aanmerking komen. Ook is de mogelijkheid van 
een vergoeding voor verblijfskosten opgenomen. De gemaakte 
reizen zullen niet dikwijls aanleiding geven tot het maken van 
verblijfkosten. Wanneer dit wel het geval is, is een vergoeding 
daarvoor evenzeer op haar plaats als een vergoeding voor 
reiskosten. 

Verwijzing naar „het bij en krachtens de Wet tarieven in 
strafzaken bepaalde" bindt de vergoedingen aan maxima. 

Na het eerste lid is een nieuw lid ingevoegd, waarin de 
mogelijkheid wordt geopend voor een vergoeding van kosten 
aan de ouders, die zijn opgeroepen in een strafzaak tegen hun 
minderjarig kind. In de toelichting op artikel 3, lid 1, sub b, 
van het ontwerp voor een nieuw tarief in strafzaken is hierover 
reeds gesproken. 

In het derde, thans vierde, lid is de indiening van een ver-
zoek tot toekenning van de in de eerste 3 leden bedoelde 
vergoedingen gebonden aan een termijn van 3 maanden. Een-
zelfde termijn geldt ook voor de indiening van een verzoek om 
schadevergoeding voor „ten onrechte" ondergane voorlopige 
hechtenis (artikel 89 Sv.) en voor „ten onrechte" ondergane 
straf (artikel 481 j° 89 Sv.). 

Het vierde, thans vijfde, lid is gewijzigd in verband met de 
opneming van het nieuwe tweede lid en de daaruit voortvloei-
ende wijziging van het derde, thans vierde, lid. Bovendien is 
de mogelijkheid geopend, dat de verzoekers zich doen bijstaan 
door een advocaat. Dit naar analogie van de regeling betreffen-
de de behandeling van het verzoek om een tegemoetkoming 
voor „ten onrechte" ondergane voorlopige hechtenis. 

Een nieuw, zesde, lid is opgenomen, houdende de bepaling 
dat de vergoeding door de griffier zal worden uitbetaald. 

Het lijkt redelijk, de bepalingen van dit artikel van overeen-
komstige toepassing te doen zijn op zaken, betreffende beklag 
bij inbeslagneming en verbeurdverklaring, indien het beklag 
gegrond wordt geacht. Hiertoe is een aanvulling van het laatste 
lid voorgesteld. 

Ad F. Voorgesteld wordt, na artikel 591 Sv. een nieuw 
artikel, 591a, in te voegen, waarin de mogelijkheid wordt ge-
opend, aan de gewezen verdachte of diens erfgenamen, indien 
de zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, 
op verzoek een tegemoetkoming toe te kennen voor schade 

door de gewezen verdachte geleden tengevolge van tijdverzuim 
door het gerechtelijk vooronderzoek en de behandeling van de 
zaak ter terechtzitting. 

De ondergetekende beschouwt de mogelijkheid van toeken-
ning van een tegemoetkoming voor schade, geleden door tijd-
verzuim tengevolge van het gerechtelijk vooronderzoek en de 
behandeling van de zaak Ier terechtzitting als het verlengstuk 
van de mogelijkheid van toekenning van een tegemoetkoming 
voor reis- en verblijfkosten. Zij moet echter z.i. wel met een 
grotere reserve worden toegepast. 

Bij de beoordeling of er aanleiding bestaat tot toekenning 
van zodanige tegemoetkoming is daarom de rechter aan dezclf-
de voorschriften gebonden als bij de behandeling van het ver-
zoek om toekenning van een tegemoetkoming voor sciiade 
tengevolge van voorlopige hechlcnis en daaraan voorafgegane 
inverzekeringstelling. Artikel 90 is daarvoor van overeenkom-
stige toepassing verklaard. Voor het overige is aansluiting ge-
zocht bij de regeling voor toekenning van een tegemoctko-
ming van reis- en verblijfkosten op grond van artikel 591. 

Voor het geval de gewezen verdachte overlijdt na indiening 
van het verzoek, doch vóór de beslissing daarop, is wel artikel 
92 van overeenkomstige toepassing verklaard. 

De mogelijkheid van een tegemoetkoming in de kosten van 
een raadsman is geopend op grond van de volgende over-
wegingen. Voor de verdachte, die in aanmerking komt voor 
toevoeging van een raadsman (artikelen 40 en 41 Sv.) is het 
mogelijk, dat hierdoor een financiële belemmering wegvalt 
voor het zelf kiezen van een raadsman en geen gebruik te 
maken van de toevoeging. Voor de Staat brengt dit geen extra 
kosten mee, aangezien de tegemoetkoming beperkt is tot het 
bedrag, dat voor overeenkomstige werkzaamheden ingevolge 
artikel 48 Sv. als maximumvergoeding voor een toegevoegde 
raadsman is vastgesteld. In de gevallen waarin de gewezen ver-
dachte geen recht op toevoeging van een raadsman heeft ge-
had, betekent de regeling een prerogatief, hem, gezien de af-
loop van de zaak, naar het oordeel van de ondergetekende 
evenzeer als een tegemoetkoming voor schade tengevolge van 
tijdverzuim op gronden van billijkheid toekomende. 

Hij wijst er nog op, dat de rechter ook bij de beoordeling 
van dit verzoek zal moeten nagaan of het vroegere levensge-
drag van de gewezen verdachte, zijn houding tijdens de be-
handeling van de zaak aanleiding geven tot toekenning van de 
gevraagde tegemoetkoming. Bovendien zal bij de bepaling 
van het bedrag rekening moeten worden gehouden met de 
levensomstandigheden van de gewezen verdachte. De van over-
eenkomstige toepassing verklaring van artikel 90 Sv. geldt 
immers ook voor de behandeling van dit verzoek. 

Artikel III 

In de kort geleden tot stand gekomen wet tot wijziging van 
het Tarief in burgerlijke zaken1) komen enkele drukfouten 
voor, welke hierbij worden hersteld (sub A en C) . In het be-
paalde sub E wordt een in artikel VI onjuist geciteerde datum 
gerectificeerd. Verder worden nog enkele wijzigingen voorge-
steld, waaraan zich in de praktijk de behoefte heeft doen ge-
voelen. 

Ad B. Ingevolge de nieuwe redactie van artikel 1 van het 
Tarief in burgerlijke zaken is ook voor het vragen van de be-
slissing van de president of van de kantonrechter, in de ge-
vallen bedoeld in artikel 13, lid 2, een vast recht verschuldigd. 
Thans wordt voorgesteld, voor deze zaken het Tarief niet van 
toepassing te verklaren. Deze zaken zijn van overeenkomstige 
aard als de zaken, aangebonden op grond van enig artikel van 
het Tarief in strafzaken. In het voorgestelde artikel 19 van de 
wet tot wijziging van dat Tarief worden laatstgenoemde zaken 

1) Wet van 8 december 1960, Stb. 541. 



ook aan de werkingssfeer van het Tarief in burgerlijke zaken 
onttrokken. 

Voorts wordt een wijziging voorgesteld van het derde lid 
van artikel 13. In de huidige bepalingen is alleen sprake van 
een tarief voor afschriften en uittreksels verstrekt voor weten-
schappclijke doeleinden. Een regeling voor de afgifte van af-
schriften of uittreksels voor andere doeleinden ontbreekt. 
Bovendien is in de praktijk behoefte gebleken aan een sub-
delegatie, waarbij aan de Minister van Justitie de bevoegd-
heid wordt gegeven bij beschikking vast te stellen, welke 
aanvragen beschouwd kunnen worden als te zijn gedaan ten 
behoeve van wetenschappelijke of andere doeleinden waarvoor 
een speciaal tarief is vastgesteld. Zodanige regeling bestond 
ook voor 1 januari 1961. De thans voorgestelde bepaling is 
algemeen gesteld. Bij algemene maatregel van bestuur zal bij 
ministeriele beschikking worden bepaald of een bepaalde aan-
vrager voor verlaagd tarief in aanmerking komt dan wel recht 
heeft op afgifte van afschriften en uittreksels zonder betaling 
van enig recht. 

Ad D. Voorgesteld wordt, de terminologie van de aanhef 
van artikel 57 in overeenstemming te brengen met die van 
het ontwerp voor een nieuw tarief in strafzaken. 

Artikelen IV—VII 
De verwijzing in artikel 49, lid 9, van de Advocatenwet1), 

de artikelen 52, lid 1, 53, lid 2, en 89, lid 3 van de Ambte-
narenwet 2), de artikelen 75, lid 2, 76, 11 1, lid 5 en 115, lid 3 
van de Beroepswet s ) en in de artikelen 93, lid 2, en 101, lid 7, 
van de Pachtwet ') naar één van de beide tariefwetten is ge-
wijzigd in verband met de wijziging resp. van het betreffende 
onderdeel van het tarief in burgerlijke zaken bij de wet van 
8 december 1960, Stb. 541, en met de hierbij voorgestelde 
vernieuwingen van het tarief in strafzaken. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 

!) Laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 januari 1958, Stb. 32. 
-) Laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 januari 1958, Stb. 37. 
•") Wet van 2 februari 1955, Slb. 47. 
') Laatstelijk gewijzigd bij wet van 8 februari 1961, Stb. 30. 


