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Tarieven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan 
de gewone rechter kennis neemt 
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Nr. 4 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 
1961—1962) 

De vaste Commissie voor Justitie, in welker handen het 
onderhavige ontwerp van wet is gesteld, stemt gaarne in met 
het streven van de Minister om te geraken tot vereenvoudi-
ging en verbetering van de regeling betreffende de tarieven in 
strafzaken. De commissie acht het met name juist, dat wordt 
voorgesteld de tarieven niet meer in de wet zelf vast te leggen, 
maar deze vaststelling over te laten aan de Kroon. 

Evenwel wil de commissie niet nalaten enige bezwaren 
naar voren te brengen, die voornamelijk voortvloeien uit één 
hoofdbezwaar betreffende de positie van de verdachte of ge-
daagde, welke volgens de regeling van het onderhavige ont-
werp verre van evenwaardig is aan die van het openbaar 
ministerie. 

Terecht veronderstelt de memorie van toelichting, dat een 
regeling, waarbij een verdachte zou kunnen worden veroor-
deeld in de kosten van het proces, wel geheel uit de tijd zou 
zijn. De commissie, deze gedachtengang doortrekkend, gaat 
ervan uit, dat het onjuist is een verdachte of gedaagde, die 
toch door zijn verdediging ook een belangrijke bijdrage kan 
leveren tot de rechtsvinding, zelf de kosten te laten dragen van 
de bijdrage zoals hij meent deze te moeten leveren. In deze ge-
dachtengang is ook geen plaats voor een onderscheid naar ge-
lang de verdachte of gedaagde al dan niet een straf of maatregel 
opgelegd krijgt. Immers ook het openbaar ministerie ondervindt 
geen financiële beperking bij de maatregelen, die het wenst te 
nemen met het oog op de staving van zijn zienswijze, ongeacht 
de uitslag van zijn optreden. 

De voorgestelde wijze van goedkeuring van declaraties voor 
werkzaamheden, die door de verdachte of gedaagde zijn op-
gedragen, wordt dan ook in beginsel onjuist geoordeeld. Deze 
goedkeuring immers wordt gelegd in de handen van het open-
baar ministerie (artikel 9, derde lid), dat toch de tegenpartij 
is van de opdrachtgever. 

Ook uit een praktisch oogpunt verdient deze regeling geen 
aanbeveling, daar, juist naarmate de wensen van de verdachte 
of gedaagde minder overeenkomen met het beleid van het 
openbaar ministerie, de hierbedoelde afhankelijkheid te sterker 
zal worden gevoeld. 

Wel bestaat de mogelijkheid van beroep op een rechter 
(artikel 9, vierde lid), maar niettemin staat de verdachte of 
gedaagde aanvankelijk in een ongunstige positie ten opzichte 
van de justitie, hetgeen niet in het belang kan zijn van de ver-
dediging en derhalve aan een goede oordeelsvorming door de 
rechter afbreuk zou kunnen doen. 

De commissie meent, dat in beginsel de verdachte of ge-
daagde aanspraak moet kunnen maken op integrale vergoeding 
van de kosten, die het gevolg zijn van door hem gegeven op-
drachten aan getuigen of deskundigen. Wel moet worden 
erkend, dat de mogelijkheid behoort te bestaan onredelijk ge-
maakte kosten van vergoeding uit te sluiten. De beoordeling 
van de redelijkheid dient te worden gelegd in handen van de 
rechter. 

In dit stelsel verdient het overweging de voorschotregeling, 
welke is neergelegd in artikel 16, geheel te laten vervallen, het-
geen een aanzienlijke vereenvoudiging zou opleveren. 

Maar afgezien daarvan wordt nog tegen de bedoelde voor-
schotregeling het bezwaar aangevoerd, dat de zekerheid van 
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getuigen en deskundigen, dat de hun toekomende vergoeding 
inderdaad zal worden uitbetaald, niet volledig is. 

Deze onvolledige zekerheid kan het gevolg zijn van de om-
standigheid, dat het eerste lid van artikel 16 bepaalt, dat het 
verzoek tot het doen van betalingen in voorschot „kan" uitgaan 
van de verdachte of gedaagde. Wordt een dergelijk verzoek 
niet gedaan, bij voorbeeld omdat de opdrachtgever ontevreden 
is over de inhoud van een deskundigenrapport, en is de op-
drachtgever niet financieel draagkrachtig, dan heeft de getuige 
of deskundige geen mogelijkheid het hem toekomende te in-
casseren. 

De hier geschetste mogelijkheid lijkt de commissie van groot 
gewicht, omdat, indien in de praktijk de bedoelde zekerheid 
gering zou blijken, zulks van invloed zou zijn op de bereid-
willigheid, waarmede getuigen en deskundigen zouden reageren 
op vanwege de verdachte of gedaagde tot hen gerichte ver-
zoeken om medewerking. 

Afgezien van al het voorgaande, wordt het nemen van be-
slissingen of een voorschot al dan niet wordt toegekend niet 
in overeenstemming geacht met de functie van de griffier. Een 
dergelijke bevoegdheid behoort slechts aan de rechter te wor-
den toegekend. 

Met betrekking tot het door het ontwerp bestreken gebied 
wordt opgemerkt, dat het in artikel 1, lid 1, onder a en b, aan-
gegeven werkingsveld zich verder uitstrekt dan de titel van het 
ontwerp, evenals de titel van de door het ontwerp te vervangen 
wet van 1874, genoemd in de considerans van het ontwerp, 
zou doen vermoeden. Immers in de titel is alleen sprake van 
strafzaken, terwijl artikel 1, lid 1, ook noemt zaken, waarin het 
openbaar ministerie optreedt ter uitvoering van de wet en 
waarvan de burgerlijke rechter kennis neemt. De in artikel 21 
voorgestelde titel is enerzijds te ruim en anderzijds te beperkt. 
Te beperkt omdat daarin niet wordt gesproken over het open-
baar ministerie, optredende in burgerlijke zaken; te ruim, om-
dat de beperking tot de gewone rechter daarin niet voorkomt. 
Wat is het oordeel van de bewindsman hierover? 

Voorts zal de commissie gaarne nader worden ingelicht over 
de mogelijkheid van toepassing van het in dit ontwerp neer-
gelegde stelsel op de militaire rechtspraak, waar toch soort-
gelijke problemen optreden. Is de Minister niet van mening, 
dat ook voor deze sector een overeenkomstige regeling zo 
spoedig mogelijk dient te worden voorbereid? 

Ts de Minister voorts bereid nog eens te willen nagaan op 
welke andere terreinen alsnog aanpassing der tarieven en andere 
daarmede samenhangende regelen nuttig of nodig zou zijn? 
De commissie denkt hierbij in het bijzonder aan het terrein van 
de Beroepswet. 

Artikel I 

Artikel 1, lid 3. In verband met het in het algemeen ge-
deelte gekozen uitgangspunt verdient het overweging om achter 
het woord „vergoedingen", in de vierde regel van het derde lid, 
een zinsnede op te nemen, die als volgt zou kunnen luiden: 

„voorzover de rechter het onredelijk acht, dat deze ten laste 
van het Rijk worden gebracht". 

Artikel 3, lid 3. Er bestaat behoefte aan aanvullende toe-
lichting op het gestelde in het derde lid van artikel 3, onder e, 
aangaande het niet toekennen van een vergoeding wegens tijd-
verzuim aan bepaalde opsporingsambtenaren. Wil de Minister 
mededelen, welke opsporingsambtenaren met algemene opspo-
rinasbevoegdheid (artikel 141 van het Wetboek van Strafvor-
dering) onder de werking van deze bepaling vallen, alsmede 
nader aangeven op welke gronden voor de onder e genoemde 
categorie het tijdverzuim, buiten diensttijd vallende, niet voor 
vergoeding in aanmerking komt? Voorts wordt verduidelijking 
op prijs gesteld van de zinsnede uit de memorie van toelichting 
(blz. 7, linkerkolom), dat het argument voor de onder e ge-
maakte uitzondering zou zijn, dat deze betrokkenen hun taak 
vrijwillig aanvaard hebben. Deze zinsnede kan toch niet be-

doelen een tegenstelling aan te wijzen tussen de categorieën c, 
d en e, in die zin, dat die onder c en d hun taak onvrijwillig 
zouden hebben aanvaard. 

Artikel 9, lid 3. Ter versterking van de positie van de ver-
dachte of gedaagde stelt de commissie voor, in deze regeling 
een stadium in te lassen, waarin een rechter wordt ingeschakeld 
voordat het openbaar ministerie optreedt, in de zin, waarin 
over dit vraagstuk bij de algemene beschouwingen wordt ge-
handeld. 

Enkele leden der commissie menen uit de bewoordingen van 
deze bepaling te moeten opmaken, dat geen andere vergoe-
dingen zijn toegestaan dan die door het openbaar ministerie 
zijn goedgekeurd. Deze leden stellen de vraag of dit betekent, 
dat de verdachte of gedaagde ook niet uit eigen beurs buiten 
de declaraties om vergoedingen zal mogen betalen. 

Artikel 12. Enkele leden der commissie zouden het be-
treuren, als het ontbreken van een rechtsmiddel in den lande 
tot grote verschillen per arrondissement en kanton zou leiden. 

Artikel 16. De commissie meent, onder verwijzing naar het-
geen hieromtrent bij de algemene beschouwingen is opgemerkt, 
dat de in dit artikel aan de griffier toegekende bevoegdheden 
minder goed passen bij de aard van zijn werkzaamheden, en 
stelt voor het geven van beschikkingen voor te behouden aan 
de rechter. 

De aandacht zij gevestigd op de in het derde lid voorko-
mende verwijzing naar het Wetboek van Strafvordering, arti-
kel 591, derde lid; in de nieuwe tekst zal dit het vierde lid zijn. 

Artikel 17. In dit artikel is sprake van regelingen met be-
trekking tot de kennisneming van bepaalde stukken, waaronder 
ook „andere stukken, waarvan kennisneming geoorloofd is,". 

De commissie is van mening, dat deze zo objectief gefor-
muleerde bepaling niet zonder bezwaar is. Immers, wie 
bepaalt of de kennisneming geoorloofd is? De commissie 
meent, dat gewoonlijk de procureur-generaal hieromtrent be-
slist, maar haar zijn ook gevallen bekend, dat de Minister de 
beslissing aan zich heeft gehouden. Naar het oordeel van de 
commissie behoort deze beslissing aan de rechter te worden 
opgedragen, zoals dit ook het geval is bij de weigering om van 
processtukken kennis te nemen in artikel 32 van het Wetboek 
van Strafvordering. 

Artikel D 

Ad. f. Door artikel 90 van het Wetboek van Strafvorde-
ring van overeenkomstige toepassing te verklaren, wordt de 
toekenning van de in het nieuwe artikel 591a van dat wetboek 
geregelde tegemoetkoming mede afhankelijk gemaakt van het 
oordeel van de rechter over het vroegere levensgedrag van de 
verdachte. 

Enige leden der commissie hebben behoefte aan nadere in-
lichtingen alvorens met het toekennen van deze zeer discretio-
naire bevoegdheid akkoord te kunnen gaan. Welke ervaringen, 
zo wordt gevraagd, zijn met deze bepaling opgedaan bij het 
instituut der voorlopige hechtenis? En voorts: wat is de be-
tekenis van het begrip „vroeger levensgedrag"? 

Betekent een onderzoek naar dit gedrag, dat een rechter een 
gewezen verdachte de toekenning van een vergoeding kan 
weigeren, op grond van de overweging, dat zijn vroeger levens-
gedrag van dien aard is, dat hij reeds daarom als verdachte kon 
worden aangemerkt, hoewel ten onrechte, naar achteraf kwam 
vast te staan? 

Is de Minister niet van mening, dat deze opvatting van het 
begrip „vroeger levensgedrag" onbillijk is, nog afgezien daar-
van, dat de bedoelde opvatting ertoe zou kunnen leiden, dat 
de politie te gereder personen, die meermalen met haar in aan-
raking zijn geweest, op voorhand in hechtenis neemt, alleen 
reeds op grond van hun reputatie? 

Gevraagd wordt of in de laatste gevallen de kosten van de 
niet-toegevoegde raadsman niet tot het bedrag van de werke-
lijke declaratie behoren te worden vergoed. 
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Artikel VI 

De volgens dit artikel (abusievelijk vermeld in het ontwerp 
als artikel V) tot stand te brengen aanpassingen der tarieven 
hebben geen betrekking op de tarieven, welke thans gelden 
ingevolge artikel 54 van de Beroepswet juncto het Koninklijk 
besluit van 26 februari 1903, Stb. 80, zoals dit laatstelijk sinds-
dien is gewijzigd. 

De commissie meent, dat bedoelde tarieven te laag zijn, 
zeker voor die gevallen, waarin de deskundige assistenten en 
andere hulpkrachten moet inschakelen, wat geen uitzondering 
is. Het is dan ook reeds voorgekomen, dat een specialist er 
bezwaar tegen had de opdracht tot een onderzoek in een sociale 
verzekeringszaak te aanvaarden. 

Gevreesd wordt, dat in andere gevallen de aan de declaratie 
mede ten grondslag te leggen tijdsduur wellicht niet al te zorg-
vuldig zou worden opgenomen. Gaarne zal de commissie ver-
nemen, welke maatregelen de Minister zal nemen om ook aan 
deze achterstand in de tarieven een einde te maken. Aan-
bevolen wordt het systeem van artikel 9 van het ontwerp ook 
hier toepasselijk te verklaren. 

Tevens wordt gevraagd of er geen aanleiding is ditzelfde 
systeem in te voeren ter vervanging van artikel 83 van het 
Beroepsreglement, zoals dat bij het Koninklijk besluit van 27 
mei 1960, Stb. 209, is gewijzigd. 

Vastgesteld 24 oktober 1962. 

OUD 
WTTEWAALL VAN STOETWEGEN 
BROUWER1) 
VAN RIJCKEVORSEL 
VAN DOORN 
VAN DEN TEMPEL 
VERSTEEG 
MEULINK 
SCHUITEMAKER i) 
VROLIJK 
ROOLVINK1) 
SCHILTHUIS 
KRANENBURG. 

*) Plaatsvervanger resp. van de heren Van den Heuvel, Berkhouwer 
en Baeten, die buitenslands vertoeven. 


