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

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 12 december 1962) 

Nr. 6 
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In Artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In artikel 1 wordt in lid 3 „gedaagde" na „op verzoek 

van de verdachte of" vervangen door: gerekwestreerde, en 
wordt de zinsnede „ , dan wel zonder tussenkomst van de 
justitie door de verdachte of gedaagde," vervangen door: en 
ingeval een verzoek of opdracht van dezelfde strekking zonder 
tussenkomst van de justitie is gedaan of gegeven door de 
verdachte of de gerekwestreerde,. 

2. In artikel 3 wordt: 
in lid 1, sub b, in de laatste zinsnede na „verdachten" inge-

voegd: of gerekwestreerden; 
in lid 3, sub c, in plaats van de woorden „in 's Rijks dienst" 

gelezen: in bezoldigde rijksdienst. 
3. In artikel 9 wordt in lid 3, eerste volzin: 
„gedaagde" vervangen door: gerekwestreerde: 
na „declaratie" ingevoegd: zo nodig, 
en worden de woorden „het openbaar ministerie" vervangen 

door: de griffier. 
In lid 4, eerste volzin, wordt „of" tussen „kantonrechter" 

en „de rechter-commissaris" vervangen door een komma en 
wordt de komma na „rechter-commissaris" vervangen door: 
of de griffier,. 

4. Artikel 11, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
2. Indien het bezwaarschrift is gericht tegen een beschik-

king van het openbaar ministerie, wordt dit in de gelegenheid 
gesteld te worden gehoord. 

5. In artikel 15 wordt in de eerste volzin „gedaagde" ver-
vangen door: de gerekwestreerde. 

6. In artikel 16 wordt: 
in lid 1, eerste volzin, „gedaagde" vervangen door: de 

gerekwestreerde; 
in lid 3 in plaats van „artikel 591, derde lid" gelezen: arti-

kel 591, tweede lid,; 
in lid 4, eerste volzin, „gedaagde" vervangen door: gere-

kwestreerde. 
7. In artikel 17 wordt in lid 1 na „verdachte" ingevoegd: 

de gewezen verdachte, en worden de woorden „de gedaagde, 
de gewezen gedaagde" vervangen door: de gerekwestreerde, 
de gewezen gerekwestreerde. 

In Artikel II worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het sub E gestelde wordt gelezen als volgt: 
Artikel 591 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 591. Aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen 

wordt uit 's Rijks kas een vergoeding toegekend voor de kosten, 
welke ingevolge het bij en krachtens de Wet tarieven in straf-
zaken bepaalde ten laste van de gewezen verdachte zijn ge-
komen, voor zover de aanwending dier kosten het belang van 
het onderzoek heeft gediend of door de intrekking van dagvaar-
dingen of rechtsmiddelen door het openbaar ministerie nutte-
loos is geworden. 

Het bedrag van de vergoeding wordt op verzoek van de ge-
wezen verdachte of zijn erfgenamen vastgesteld. Het verzoek 
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moet worden ingediend binnen drie maanden na het eindigen 
van de zaak. De vaststelling geschiedt bij het gerecht in feite-
lijke aanleg, waarvoor de zaak tijdens de beëindiging daarvan 
werd vervolgd of anders het laatst werd vervolgd, en wel door 
de kantonrechter of door de voorzitter van het gerecht. De 
voorzitter kan een der raadsheren of rechters, die over de zaak 
hebben gezeten, daartoe aanwijzen. De kantonrechter of rech-
ter geeft voor het bedrag van de vergoeding een bevelschrift 
van tenuitvoerlegging af. 

Degenen, die het verzoek hebben ingediend, kunnen worden 
gehoord. Indien zij dit verlangen, worden zij gehoord, althans 
opgeroepen. Zij kunnen zich doen bijstaan door een advocaat. 
Artikel 24, laatste lid, is van toepassing. 

Uitbetaling geschiedt door de griffier. 
Een en ander vindt overeenkomstige toepassing op rechts-

gedingen tot herkenning van veroordeelden of van andere ge-
vonniste personen en op de behandeling van klaagschriften als 
bedoeld in de artikelen 552a en 552è. 

2. Het sub F gestelde wordt gelezen als volgt: 
Na artikel 591 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 
Artikel 591a. Indien de zaak eindigt zonder oplegging van 

straf of maatregel wordt aan de gewezen verdachte of zijn erf-
genamen een vergoeding toegekend voor zijn ten behoeve van 
het onderzoek en de behandeling der zaak gemaakte reis- en 
verblijfkosten, berekend op de voet van het bij en krachtens de 
Wet tarieven in strafzaken bepaalde. 

Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maat-
regel kan aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen uit 

's Rijks kas een tegemoetkoming worden toegekend voor de 
schade welke hij tengevolge van tijdverzuim door het gerechte-
lijk vooronderzoek en de behandeling der zaak ter terechtzitting 
werkelijk heeft geleden, alsmede in de kosten van een raads-
man. 

De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing 
voor ouders van een minderjarige verdachte, die zijn opgeroe-
pen ingevolge artikel 495, eerste lid, of artikel 503, tweede lid. 

De artikelen 90, 92 en 591, tweede tot en met vijfde lid zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Het nummer V van het artikel, houdende een voorstel tot 
wijziging van enkele artikelen van de Beroepswet wordt ver-
vangen door: VI. 

Na Artikel VII wordt ingevoerd een nieuw artikel, luidende: 

Artikel VIII 

In de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Lid 3 van artikel 45 wordt gelezen: 
3. Deurwaarders kunnen voor de in het eerste lid bedoelde 

exploiten vergoedingen berekenen overeenkomstig het bij en 
krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken bepaalde. 

B. In lid 1 van artikel 49 worden in de eerste volzin de 
woorden „Tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken." vervangen door: bij en krachtens de Wet tarieven in 
burgerlijke zaken bepaalde. 

De artikelen VIII en IX worden genummerd: IX en X. 


