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Nr. 5 

De ondergetekende heeft met voldoening kennis genomen 
van de instemming van de vaste Commissie voor Justitie 
met het streven om te geraken tot vereenvoudiging en ver-
betering van de regeling betreffende de tarieven in strafzaken 
en niet name van de instemming van de commissie met het 
voorstel, de vaststelling van de tarieven voor de verschillende 
vergoedingen over te laten aan de Kroon. 

De commissie heeft tegen het onderhavige wetsontwerp 
enige bezwaren, die voortvloeien uit één hoofdbezwaar. Dit 
hoofdbezwaar betreft de positie van de verdachte of gedaagde 
„welke volgens de regeling van het ontwerp verre van even-
waardig is aan die van het openbaar ministerie", aldus for-
muleert zij het in het voorlopig verslag. 

Waar het onderhavige ontwerp slechts tot strekking heeft 
te komen tot een nieuwe regeling voor de vergoedingen, toe-
komende aan getuigen, deskundigen en andere personen die 
diensten (moeten) verlenen ten behoeve van de strafvervolging 
moest bij het opstellen ervan worden uitgegaan van de positie, 
in het Wetboek van Strafvordering aan de verdachte toe-
gekend. 

De geschiedenis van de totstandkoming van het huidige 
Wetboek van Strafvordering toont duidelijk aan dat het niet 
de bedoeling is geweest in het strafproces aan de verdachte 
een positie toe te kennen, evenwaardig aan de positie van 
het openbaar ministerie. Het zuiver accusatoire stelsel is met 
zoveel woorden afgewezen. Ook bij de mondelinge behandeling 
in de Kamers der Staten-Generaal — met name van artikel 
273a van het ontwerp (thans artikel 275) — is uitdrukkelijk 
gesteld, dat het openbaar ministerie en de verdachte als partijen 
in het strafproces geen evenwaardige posities innemen. De 
voorgestelde regeling wijkt te dezen dus niet af van het gel-
dende strafprocesrecht. 

Het openbaar ministerie is verplicht te streven naar het aan 
het licht brengen van de objectieve waarheid. De positie van 
de verdachte daarentegen is zuiver subjectief. Hij is niet ver-
plicht te antwoorden op de hem gestelde vragen, hij wordt niet 
onder ede gehoord, zijn streven is geheel gericht op een 
uitspraak die voor hem persoonlijk zo gunstig mogelijk is. 

Op een paar punten, die voortvloeien uit dit verschil in 
positie moge nog de aandacht worden gevestigd. Zo is bij 
toepassing van het opportuniteitsbeginsel het belang van de 
verdachte bij niet-vcrvolging in veel gevallen een belangrijk 
punt van overweging. Een tweede voorbeeld: Slechts in zeer 
weinig zaken wordt door verdachten gebruik gemaakt van de 
hun in artikel 263 Sv. toegekende bevoegdheid, een verzoek 
tot het doen dagvaarden van getuigen in te dienen. Dat de be-
hoefte daaraan niet groter is, is zeker mede een gevolg van 
de vrij algemeen door het openbaar ministerie gevolgde praktijk 
getuigen van de verdachte „over te nemen". 

Uit het bovenstaande blijkt, naar het de ondergetekende 
voorkomt, duidelijk dat het ontwerp terecht is gebaseerd op 
een verschil in positie van het openbaar ministerie en van de 
verdachte. Het openbaar ministerie is in ons strafproces niet 
als de tegenpartij van de verdachte — in de gewone zin van 
dat woord — te beschouwen. 

Met inachtneming van het bovenstaande geven de andere 
in het voorlopig verslag vervatte bezwaren aanleiding tot de 
volgende opmerkingen. 
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De commissie acht het onjuist, een verdachte of gedaagde 
zelf de kosten te laten dragen van de bijdrage tot de rechtsvin-
ding zoals hij meent deze te moeten leveren. De ondergeteken-
de erkent, dat een verdachte door zijn verdediging een belang-
rijke bijdrage tot rechtsvinding kan leveren, zoals in het voor-
lopig verslag wordt gesteld, doch hij wijst er nogmaals met na-
druk op, dat de verdachte daartoe niet verplicht is. De verdedi-
ging van de verdachte is gericht op een voor hem zo gunstig 
mogelijke uitspraak en dit zal zeker niet altijd samenvallen met 
medewerking aan een juiste rechtsvinding. Voor zover echter 
de verdediging van de verdachte tot de rechtsvinding heeft bij-
gedragen, is een vergoeding voor de kosten van deze verdedi-
ging gerechtvaardigd. Artikel 591 Sv. geeft de verdachte recht 
op deze vergoeding wanneer hij daartoe een verzoek indient. 
Artikel 16, lid 4, van de voorgestelde Wet tarieven in straf-
zaken geeft een overeenkomstige bepaling voor kosten, in 
zaken, waarin het openbaar ministerie optreedt ter uitvoering 
van de Wet (wetsontwerp artikel 1, lid 1, sub b), door de 
wederpartij van het openbaar ministerie gemaakt. Bij nader in-
zien lijkt het beter deze wederpartij niet gedaagde te noemen, 
aangezien deze zaken niet met een dagvaarding aanhangig wor-
den gemaakt. Beter is het te spreken van gerekwestreerde 1). 
In de nota van wijzigingen zijn voorstellen opgenomen tot ver-
vanging van „gedaagde" door „gerekwestreerde" in de artike-
Ien 1, lid 3, 9, lid 3, 15, 16, leden 1 en 4, en 17. 

In evengenoemd artikel 16, lid 4, wordt geen onderscheid 
gemaakt naar gelang van de uitspraak. In het eerste en tweede 
lid van het bestaande artikel 591 Sv. is wel verschil gemaakt 
naar gelang van het al of niet opgelegd zijn van straf of maat-
regel, maar bij de toepassing van de beide bepalingen blijkt dit 
verschil niet groot te zijn. De ondergetekende heeft er geen 
bezwaar tegen als het verschil wordt weggenomen. In een bij 
deze memorie gevoegde nota van wijzigingen is een nieuw 
eerste lid voor artikel 591 Sv. voorgesteld, waarin de bepa-
lingen van het bestaande eerste en tweede lid zijn samenge-
bracht. „Nodeloos", dat in het bestaande eerste lid als criterium 
voor het niet voor vergoeding in aanmerking komen van even-
genoemde kosten is gebezigd, is in de thans voorgestelde be-
paling iets geconcretiseerd. Als nodeloos zullen worden aange-
merkt kosten, door de aanwending waarvan het belang van het 
onderzoek niet is gediend. In vergelijking met het criterium van 
het bestaande tweede lid acht de ondergetekende deze redactie 
ook een verbetering. Het is veelal moeilijk te bewijzen dat de 
aanwending van bepaalde kosten door het belang van het 
onderzoek werd gevorderd. Of het belang van het onderzoek 
door de aanwending dier kosten is gediend, is gemakkelijker 
vast te stellen. 

De bepalingen betreffende vergoeding van ten behoeve van 
het onderzoek en de behandeling der zaak gemaakte reis- en 
verblijfkosten van de gewezen verdachte en van de ouders van 
een minderjarige verdachte, die zijn opgeroepen ingevolge arti-
kel 495, eerste lid, of artikel 503, tweede lid, zijn overgebracht 
naar het voorgestelde artikel 59la. Voor laatstgenoemd artikel 
is voorts nog een kleine rcdactiewijziging voorgesteld, waardoor 
beter aansluiting wordt verkregen met de in artikel 591 Sv. ver-
vatte regeling. 

Te'ens wordt voorgesteld het in artikel 16, vierde lid, ge-
noemde criterium in overeenstemming te brengen met dat van 
het thans voorgestelde eerste lid van artikel 591 Sv. 

De ondergetekende heeft er geen bezwaar tegen, de goed-
keuring van de declaraties voor werkzaamheden, die door de 
verdachte of gerekwestreerde zijn opgedragen, door de griffier 
te doen geschieden. In de bijgaande nota van wijzigingen is 
hiertoe een voorstel gedaan. Voor de goede orde zij erop ge-
wezen, dat het bij deze goedkeuring er slechts om gaat vast 
te stellen of de declaratie is opgesteld met inachtneming van de 
krachtens de Wet tarieven in strafzaken vast te stellen tarieven. 
De goedkeuring is van belang om betaling uit 's Rijks kas te 
vragen, bij wijze van voorschot of als vergoeding na het einde 
der zaak (artikel 16 ontwerp van Wet tarieven in strafzaken; 
artikel 591 Sv.) en voorts indien tussen de opdrachtgever en 

1) Zie J. G. L. Roder, De grondtrekken van het procesrecht in de 
vrijwillige rechtspraak (blz. 59) etc. prft. Leiden, 1939. 

de declarant verschil van mening bestaat over het bedrag waar-
op laatstgenoemde recht kan doen gelden. De goedgekeurde 
declaratie krijgt de kracht van een executoriale titel. Voor het 
overige is de goedkeuring van deze declaraties niet noodzake-
lijk. Om dit te doen uitkomen is in de nota van wijzigingen 
voorgesteld in de eerste volzin van artikel 9, derde lid, in te 
voegen „zo nodig". 

In de bijgaande nota van wijzigingen is in overeenstemming 
met het bovenstaande een wijziging van artikel 9, derde lid, 
voorgesteld. Daarmee houdt verband een wijziging van artikel 
11, tweede lid, die mede in de nota van wijzigingen is opge-
nomen. 

In het voorgaande is reeds duidelijk gesteld dat ook naar het 
oordeel van de ondergetekende de verdachte of gerekwestreerde 
aanspraak moet kunnen maken op vergoeding van de kosten, 
die het gevolg zijn van door dezen gegeven opdrachten aan ge-
tuigen of deskundigen — voor zover de aanwending dier kosten 
het belang van het onderzoek heeft gediend. De beoordeling 
of de kosten, waarvoor vergoeding wordt gevraagd, voldoen 
aan evengenoemd criterium is aan de rechter, zowel op grond 
van artikel 16, lid 4, van de voorgestelde Wet tarieven in straf-
zaken, als van artikel 591 Sv. Bij de bepaling van het bedrag 
der vergoeding zal de rechter zich moeten houden aan de 
krachtens de Wet tarieven in strafzaken vast te stellen tarieven. 
Het voorliggende wetsontwerp geeft aan getuigen en deskundi-
gen, die op verzoek of in opdracht van de verdachte of de ge-
rekwestreerdc zijn ingeschakeld, recht op vergoeding overeen-
komstig deze tarieven. De opdrachtgevende verdachte of ge-
rekwestreerde is gerechtigd een hogere vergoeding toe te zeg-
gen, maar kan dan geen aanspraak maken op integrale restitu-
tie van de gemaakte kosten uit 's Rijks kas. Het tegendeel zou 
onredelijk zijn ten opzichte van de op verzoek of in opdracht 
van de justitie optredende getuigen en deskundigen. 

Het criterium, of de aanwending der kosten waarvoor 
vergoeding wordt gevraagd het belang van het onderzoek heeft 
gediend, kan eerst met zekerheid worden vastgesteld na het 
eindigen der zaak. Het zou onjuist zijn van de rechter gedu-
rende dat onderzoek een uitspraak te vragen over getuigen-
verklaringen en werkzaamheden van deskundigen. Belang-
hebbenden zouden in deze uitspraak van de rechter een 
aanwijzing kunnen zien van de richting waarin de gedachten 
van de rechter voor de einduitspraak gaan. Dit moet voor-
komen worden. De voorschotregeling, vervat in artikel 16, 
opent de mogelijkheid van betaling der declaraties uit 's Rijks 
kas korte tijd nadat de getuigen zijn verschenen c.q. de werk-
zaamheden zijn verricht. De beslissing over al of niet verlenen 
van het voorschot is opgedragen aan de griffier, wiens uit-
spraak minder aanleiding geeft tot verwachtingen omtrent de 
einduitspraak dan een in de loop van het onderzoek door de 
rechter gegeven beslissing. Bovenstaande overwegingen tonen 
naar het oordeel van de ondergetekende duidelijk het belang 
van de voorschotregeling aan. 

De toekenning van een recht op vergoeding aan getuigen 
en deskundigen die op verzoek of in opdracht van de ver-
dachte of gerekwestreerde optreden brengt mee, dat hun een 
executoriale titel wordt geboden voor de bedragen die hun 
volgens de vast te stellen tarieven toekomen. Deze executoriale 
titel — de beschikking van de griffier tot toekenning van 
vergoeding voor tijdverzuim (en daarmee verband houdende 
ko"ten) en voor reis- en verblijfkosten en de beschikking tot 
goedkeuring van de declaratie van vergoeding voor werkzaam-
heden, beide uiteraard mits onherroepelijk geworden — kan 
op de gewone wijze worden tenuitvoergelegd. De verdachte 
of gerekwestreerde te verplichten, de voldoening der vorde-
ringen van de op zijn verzoek of in zijn opdracht optredende 
getuigen en deskundigen bij wijze van voorschot uit 's Rijks 
kas te vragen, zou moeilijkheden kunnen geven met de terug-
vordering van het voorschot in de gevallen, waarin de kosten 
niet voor restitutie in aanmerking zouden blijken te komen. 
Bovendien zou het nakomen van een dergelijke verplichting 
moeilijk af te dwingen zijn. Een extra prikkel voor het doen 
van het verzoek ligt voor de verdachte in artikel 16, lid 3, 
waarin wordt bepaald dat het verzoek tot voldoening der 
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bedoelde vorderingen bij wijze van voorschot uit 's Rijks kas 
wordt aangemerkt als een verzoek om restitutie, als bedoeld 
in artikel 591 Sv., tweede lid. Voor de gerekwestreerde is 
blijkens het vierde lid van artikel 16 het vragen van voldoening 
der vorderingen van op zijn verzoek of in zijn opdracht inge-
schakelde getuigen en deskundigen bij wijze van voorschot uit 
's Rijks kas eveneens de eerste stap om de kosten dezer ge-
tuigen en deskundigen ten laste van 's Rijks kas te brengen. 
De ondergetekende acht het dan ook niet waarschijnlijk, dat 
de opdrachtgever het in artikel 16, eerste lid, bedoelde verzoek 
niet zal doen b.v. omdat hij ontevreden is over de inhoud van 
een deskundigenrapport. In zodanig geval zal hij des te meer 
geneigd zijn de kosten daarvan ten laste van 's Rijks schatkist 
te doen komen. 

Dat gebrek aan zekerheid ten aanzien van de betaling van 
vergoeding bij wijze van voorschot uit 's Rijks kas van invloed 
zou zijn op de bereidwilligheid, waarmede getuigen en deskun-
digen zouden reageren op vanwege de verdachte tot hen 
gerichte verzoeken om medewerking, acht de ondergetekende 
niet waarschijnlijk. Wanneer echter de verdachte op een 
dergelijke moeilijkheid zou stuiten, dan zou hij, door gebruik-
making van de hem bij de artikelen 208, 232 en 233 Sv. 
gegeven bevoegdheid, de inschakeling van door hem gewenste 
getuigen kunnen verzoeken en van de door hem gewenste 
deskundige kunnen bewerkstelligen. Wanneer de rechter-
commissaris het horen der opgegeven getuigen wenselijk acht, 
ligt het voor de hand dat de officier van justitie deze getuigen 
overneemt. Ze worden dan gedagvaard als getuigen „a charge". 
Dit betekent dat zij recht zullen krijgen op vergoeding uit 
's Rijks kas. Artikel 234 Sv. geeft de door de verdachte inge-
schakelde deskundige de zekerheid van vergoeding uit 's Rijks 
kas overeenkomstig de daarvoor vastgestelde tarieven. Stoot 
de verdachte op gebrek aan bereidwilligheid van door hem 
aangezochte getuigen en deskundigen als de zaak reeds bij 
het gerecht aanhangig is gemaakt, dan kan hij zich van hun 
medewerking verzekeren door het openbaar ministerie of de 
president van de rechtbank te verzoeken, deze getuigen en 
deskundigen te dagvaarden (artikelen 263, 264, 280, lid 3, 
282, 284, lid 2, 286 Sv.). 

In het bovenstaande is reeds gemotiveerd, waarom de be-
slissing over het verlenen van voorschot aan de griffier is 
opgedragen. De eindbeslissing over toekenning van vergoeding 
aan de verdachte of gerekwestreerde voor de aanwending van 
kosten voor getuigen en deskundigen is voorbehouden aan de 
rechter. 

De ondergetekende geeft toe, dat in de citeertitel niet het 
gehele werkingsveld van het ontwerp van wet wordt omschre-
ven. Dit behoeft ook niet. De eisen die aan een citeertitel 
moeten worden gesteld zijn, dat hij het onderwerp van de wet 
in hoofdzaak moet aanduiden en dat hij kort moet zijn. De 
ondergetekende is van oordeel, dat de in artikel 21 voorge-
stelde citeertitel aan deze eisen voldoet. Hij is gekozen naar 
analogie van de citeertitel van de wet, waarin het „burgerlijk 
tarief" wordt geregeld, de Wet tarieven in burgerlijke zaken. 

In antwoord op de vraag betreffende de tarieven in straf-
zaken, waarvan de militaire rechter kennis neemt, moge de 
ondergetekende verwijzen naar het bij nota van wijzigingen, 
ingediend bij de memorie van antwoord op het voorlopig 
verslag betreffende het ontwerp van Rijkswet tot wijziging 
van het militaire strafprocesrecht enz. (nr. 5169 R 12), voor-
gestelde artikel VII. In dat artikel wordt voor de regeling van 
tarieven in militaire strafzaken, die bij of krachtens algemene 
maatregel van rijksbestuur zal kunnen worden getroffen, 
verwezen naar de in Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen geldende tariefsregelingen voor strafzaken, waarvan 
de gewone rechter kennis neemt. 

Ook op andere terreinen, o.a. op dat van de Beroepswet, 
zal worden gestreefd naar aanpassing der tarieven en andere 
daarmede samenhangende regelen van de nieuwe tarieven in 
strafzaken. 

Artikel I 
Artikel l, lid 3. De in het voorlopig verslag vervatte sug-

gestie tot aanvulling van deze bepaling sluit niet aan op het 
standpunt van de ondergetekende, in het algemeen gedeelte 
uiteengezet. Een verwijzing in de onderhavige bepaling naar 
de mogelijkheid van restitutie, vervat in artikel 591 Sv., en de 
mogelijkheid van vrijstelling van de verplichting tot terug-
betaling van het voorschol, vervat in artikel 16, lid 4, ligt 
niet voor de hand en zou de redactie nodeloos ingewikkeld 
maken. 

Artikel 3, lid 3. De opsporingsambtenaren, genoemd in 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering vallen onder 
de punten c en cl van artikel 3, lid 3, voor zover zij in be-
zoldigde rijksdienst zijn of als ambtenaar van politie in be-
zoldigde gemeentedienst. Ambtenaren met een speciale op-
sporingsbevocgdheid, als bedoeld in artikel 142 Sv. vallen, 
mits voldoende aan evengenoemde criteria, eveneens onder 
de punten e en cl. Hiertoe behoren dus ook personen in be-
zoldigde Rijksdienst die als onbezoldigd ambtenaar van het 
Korps Rijkspolitie opsporingsbevoegdheid hebben. Andere 
onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie en onbe-
zoldigde ambtenaren van gemeentepolitie, deze laatsten ook 
al zijn ze uit anderen hoofde in bezoldigde gemeentedienst, 
vallen onder het sub e gestelde. Het gaat hier echter veelal om 
personen in dienst van particulieren, waarvoor met het oog 
op de taak waarvoor ze in dienst genomen zijn om een be-
noeming tot onbezoidigd ambtenaar van politie wordt ver-
zocht. Tc denken valt b.v. aan jachtopzieners. Bij deze onbe-
zoldigde ambtenaren kan het criterium diensttijd — in de 
zin van tijd bestemd voor en besteed aan de uitoefening van 
de opsporingsbevoegdheid — moeilijk worden aangelegd. 

Daarom is bepaald dat vergoeding voor tijdverzuim niet zal 
worden gegeven, voor zover geacht moet worden dat de tijd 
is besteed aan werkzaamheden die deel uitmaken van het op-
sporingswerk, met het oog waarop aanstelling tot onbezoldigd 
ambtenaar van politie is gevraagd. De passage in de Memorie 
van Toelichting, waarin wordt gesproken van ,,de taak die de 
betrokkenen vrijwillig hebben aanvaard" heeft betrekking op 
die groep van opsporingsambtenaren, aan wie de opsporings-
bevoegdheid niet is opgedragen, maar op hun verzoek is ver-
leend; een opsporingsbevoegdheid die wel verband houdt 
met de eigenlijke taak van deze personen, maar daarmede niet 
noodzakelijkerwijs verbonden behoeft te zijn. 

Een verduidelijking van de tekst is voorgesteld door in het 
gestelde sub c te spreken van „personen in bezoldigde rijks-
dienst". 

Artikel 9, lid 3. In het algemeen gedeelte is reeds verwezen 
naar het in de bijgevoegde Nota van Wijzigingen vervatte 
voorstel tot wijziging van deze bepaling. Daarbij is duidelijk 
gesteld, waarom het gaat bij deze goedkeuring van declaraties. 
Naar het oordeel van de ondergetekende is deze controle, of 
de declaratie in overeenstemming is met de wettelijke tarieven, 
geen taak die aan de rechter behoeft te worden opgedragen. 
Het is een zuiver administratieve bezigheid. 

Artikel 12. De ondergetekende is van oordeel dat het be-
lang van de beslissing, waar het hier om gaat, het toekennen 
van rechtsmiddelen niet rechtvaardigt. In het algemeen ge-
deelte is er reeds op gewezen, dat de beslissingen van artikel 9 
alleen betrekking hebben op de vraag of bij de opstelling van 
de declaratie de wettelijk vastgestelde tarieven in acht zijn ge-
nomen. Ook de beslissing omtrent de vergoedingen voor lijd-
verzuim en reis- en verblijfkosten bestaat in hoofdzaak uit het 
berekenen van de verschuldigde bedragen aan de hand van 
bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen tarieven. 

Belangrijker dan het nastreven van eenheid op de punten, 
waarop de bedoelde beslissingen uiteen zouden kunnen lopen, 
is in ieder geval dat de beslissing spoedig onherroepelijk wordt 
en betaling van de vergoedingen kan geschieden. 

Artikel 16. In het algemeen gedeelte is uiteengezet, waar-
om naar het oordeel van de ondergetekende het nemen van de 
in het eerste lid van dit artikel bedoelde beschikkingen niet aan 
de rechter behoort te worden opgedragen. 
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De verwijzing in artikel 16, derde lid, naar artikel 591 Sv. 
is aangepast aan de voor laatstgenoemd artikel voorgestelde 
wijziging. 

Artikel 17. Artikel 17 heeft slechts tot strekking een rege-
ling te geven voor de vaststelling van de bedragen die verschul-
digd zijn voor afschriften van of uittreksels uit processtukken 
en voor het krijgen van inzage daarvan. Het spreekt vanzelf, 
dat in een bepaling als deze over de vraag, of bepaalde stukken 
voor het afgeven van afschriften of uittreksels of het verlenen 
van inzage in aanmerking komen, alleen een objectieve formule 
op haar plaats is. 

In het kader van hel wetsontwerp past niet een speciale rege-
ling, houdende aanwijzing van de instantie die bevoegd is te 
oordelen over bovenbedoelde vraag. Hiervoor zij verwezen naar 
de artikelen 30—34 en 333 Sv. en artikel 838 Rv. Voor het 
overige, dat wil zeggen voor afschriften van uittreksels uit en 
inzage van procesdossiers van zaken die geëindigd zijn, bestaat 
geen wettelijke regeling op dit punt. Het gaat ten aanzien daar-
van veelal om verzoeken ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek. Daarop pleegt door de procureur-generaal te wor-
den beslist, zij het namens de ondergetekende. 

Artikel II 
Ad F. In antwoord op de vraag omtrent de ervaring met de 

toepassing van de bepaling van artikel 90 Sv. bij de toekenning 
van een tegemoetkoming voor schade geleden tengevolge van 
ondergane voorlopige hechtenis, waarop niet de oplegging van 
straf of maatregel is gevolgd, deelt de ondergetekende mede, 
dat slechts weinig beslissingen op verzoeken om een dergelijke 
tegemoetkoming zijn gepubliceerd. Afwijzing van het verzoek 
is b.v. voorgekomen op grond van de overweging, dat voor-
lopige hechtenis was opgelegd uit vrees voor herhaling van het 
strafbare feit waarvan de gedetineerde werd verdacht. Deze 
vrees was gegrond op inlichtingen omtrent het vroeger levens-
gedrag van de verzoeker (arrondissementsrechtbank Rotter-
dam, 26 oktober 1926, N.J. 1929, blz. 1127). Uit 1956 dateert 
een beschikking van het Gerechtshof 's-Gravenhage, waarbij 
een tegemoetkoming in de door het ondergaan van voorlopige 
hechtenis geleden schade werd toegekend, gezien het blanco 
strafregister en de gunstige beoordeling, volgens de staat van 
inlichtingen, van de verzoeker (Hof 's-Gravenhage 16 maart 
1956, N.J. 1956 nr. 485). 

In beide bovengenoemde beslissingen moge een aanwijzing 
worden gezien van de hantering van het begrip „vroeger levens-
gedrag" bij de overweging van een verzoek om tegemoetkoming 
in de schade, geleden door ondergane voorlopige hechtenis. 
De rechter, die een beslissing op een zodanig verzoek moet 
nemen, is uiteraard vrij in de mate waarin hij bij zijn over-
wegingen gewicht wil toekennen aan het vroeger levensgedrag 
van de gewezen verdachte. Dat daarin het enige motief tot wei-
gering van de vergoeding wordt gezien is, behoudens in ge-
vallen waarin juist het vroeger levensgedrag tot het opleggen 
van voorlopige hechtenis noopt — c.f. de bovengeciteerde uit-

spraak van de rechtbank Rotterdam — niet waarschijnlijk. De 
beslissing omtrent het opleggen van voorlopige hechtenis wordt 
genomen door de rechter-commissaris. Met de vraag over het 
op voorhand in hechtenis nemen door de politie wordt waar-
schijnlijk gedoeld op de inverzekeringstelling. De mogelijkheid 
van toekenning van een tegemoetkoming in door detentie ge-
leden schade heeft echter geen betrekking op de tijd van inver-
zekeringstelling, die maximaal slechts 4 dagen kan duren. 

Aan de gewezen verdachte is in artikel 591a recht gegeven 
op een tegemoetkoming in de door tijdverzuim geleden schade 
en de kosten van een raadsman. De rechter zal een tegemoet-
koming toekennen — indien en voor zover daartoe naar zijn 
oordeel gronden van billijkheid aanwezig zijn —, zo schrijft 
artikel 90 Sv. voor, dat in het voorgestelde artikel 591a Sv. van 
overeenkomstige toepassing is verklaard. Hierdoor is de beslis-
singsbevoegdheid van de rechter ruimer dan wanneer hij slechts 
zou kunnen toewijzen of afwijzen. Dit geldt zowel voor de 
tegemoetkoming in de schade door tijdverzuim als voor de 
kosten van een raadsman. Voor de goede orde zij opgemerkt, 
dat de zin in de memorie van toelichting, waarin wordt ver-
wezen naar de maximumvergoeding ingevolge artikel 48 Sv. 
(blz. 9, rechterkolom, 4de volle alinea), abusievelijk daarin is 
blijven staan nadat de verwijzing naar artikel 48 Sv., die in een 
eerder ontwerp in artikel 591a Sv. was opgenomen, daaruit 
was weggenomen. 

Artikel VI 

Het ligt in de bedoeling van de ondergetekende zoals ook al 
aan het slot van het algemene deel van deze memorie is gezegd, 
de tarieven op het terrein van de Beroepswet aan te passen aan 
die, welke krachtens de voorgestelde Wet tarieven in strafzaken 
zullen worden vastgesteld. Ook de wijze van toekenning en het 
declareren van vergoedingen zal daarbij opnieuw in beschou-
wing worden genomen. Dit geldt mede voor artikel 83 van het 
Beroepsreglement. 

In de nota van wijzigingen is de nummering van het artikel 
houdende het voorstel tot wijziging van enkele bepalingen van 
de Beroepswet gewijzigd in Artikel VI. 

In de nota van wijzigingen zijn voorts nog opgenomen: 
een voorstel tot wijziging van artikel 1, lid 3, om een redac-

tionele onjuistheid weg te nemen; 
voorstellen tot opvulling van een leemte in de laatste zin-

snede van artikel 3, lid 1, sub b, en in artikel 17, lid 1; 
een voorstel tot wijziging van een. tweetal bepalingen van de 

Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, houdende 
rectificatie van verwijzingen naar de Wet tarieven in burgerlijke 
zaken. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 


