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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34067 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van 

veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op  23 juni 2015  aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de 

Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

50PLUS, Van Vliet en de PvdA stemden voor.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel B 

16 (Helder) dat regelt dat de gewezen verdachte die is berecht als jongvolwassene niet 

langer is uitgezonderd van een bijdrage aan de kosten van de strafvordering en de 

slachtofferzorg  

 

Dit amendement regelt dat de gewezen verdachte die is berecht als jongvolwassene 

overeenkomstig Titel VIIIA van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht, niet 

langer is uitgezonderd van een bijdrage aan de kosten van de strafvordering en de 

slachtofferzorg. 

In het wetsvoorstel worden adolescenten uitgezonderd van de plicht tot betaling van een 

eigen bijdrage. Adolescenten zijn personen in de leeftijd vanaf 18 tot 23 jaar die mogen 

stemmen, die motorrijtuigen mogen besturen na het behalen van het rijbewijs en recht 



 

 datum 23 juni 2015 

 blad 2 

 

 

hebben op bepaalde inkomensvoorzieningen. Adolescenten hebben dus bepaalde rechten 

die hen toekomen na het 18e levensjaar en hebben daartoe ook eigen  

verantwoordelijkheden. In het wetsvoorstel wordt als één van de gronden voor het 

verschuldigd zijn van een eigen bijdrage aan de kosten van het strafproces en de 

slachtofferzorg, genoemd dat niemand een strafrechtelijke reactie mag uitlokken. Wanneer 

de betreffende persoon dat wel heeft gedaan, dan ligt daarin mede een grondslag 

om mee te betalen aan de kosten van de strafrechtelijke procedure die tegen de  

betreffende persoon wordt gestart. In dat kader is het dan ook onbegrijpelijk dat 

adolescenten van de werking van dit wetsvoorstel worden uitgezonderd als zij 

door de rechter zijn veroordeeld waarmee hun verantwoordelijkheid voor de 

betreffende strafbare gedraging is vastgesteld. Indiener wil met dit amendement dan ook 

bewerkstelligen dat adolescenten verplicht worden om de eigen bijdrage aan de kosten van 

het strafproces en de slachtofferzorg te betalen. 

Verworpen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, 50PLUS 

en Van Vliet.  

 

 

Artikel I, onderdeel B 

11 (Helder) dat regelt dat bij de vaststelling van de hoogte van de bijdrage aan de kosten 

van de strafvordering en de slachtofferzorg van de gewezen verdachte rekening wordt 

gehouden met zijn belastbare inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit 

sparen en beleggen 

 
Dit amendement regelt dat bij de vaststelling van de hoogte van de bijdrage aan de kosten 

van de strafvordering en de slachtofferzorg van de gewezen verdachte rekening wordt 

gehouden met zijn belastbare inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit 

sparen en beleggen. In het wetsvoorstel worden onder de gemaakte kosten de kosten 

verstaan die worden gemaakt door de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands 

Forensisch Instituut, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 

en de reclassering, in het kader van de opsporing en vervolging. Ook worden er de kosten 

van berechting onder verstaan, meer specifiek de kosten voor de rechtspraak en het 

oproepen van eventuele getuigen en deskundigen. De bijdrageplicht omvat niet de 

daadwerkelijk gemaakte kosten of bepaalde proceshandelingen. Het is een vast, forfaitair 

bedrag dat bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Het bedrag kan nog 

gedifferentieerd worden naar de rechterlijke instantie die de veroordeling heeft 

uitgesproken. De regering is voornemens de hoogte van de bedragen als volgt vast te 

stellen. Voor kantonzaken geldt een bedrag van € 518,–. Dit bedrag wordt gematigd 

wanneer een geldboete wordt opgelegd die lager is dan dit bedrag. In dat geval bedraagt 

de bijdrage 50% van de geldboete. Dit brengt de gemiddelde bijdrage voor de 

kantonrechter op € 224,–. De bijdrage die verschuldigd is bij een veroordeling door een 

enkelvoudige kamer zal € 1.380,- bedragen en de bijdrage bij een veroordeling door een 

meervoudige kamer € 2.760,–. Deze bedragen zijn opgenomen in het met de nota naar 

aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2014/15, 34 067, nr. 7) meegezonden 

conceptuitvoeringsbesluit. Indiener is van mening dat hierbij geen rekening is gehouden 

met vermogende criminelen in die zin dat er van hen geen hogere bijdrage wordt verlangd 

na een veroordeling. Indiener beoogt met dit amendement dan ook te regelen dat 
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veroordeelden die veel geld hebben een hogere bijdrage dienen te betalen voor de kosten 

van opsporing en hun strafproces. De in rekening te brengen bijdragen zullen bij AMvB 

worden geregeld. 

Verworpen. Voor: de PVV.  

 

 

Moties 

 

12 (Helder) over cumulatie van eigen bijdragen bij meerdere strafbare feiten  

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS. 

 

13 (Helder) over betalen van de eigen bijdrage door adolescenten 

Ingetrokken. 

 

14 (Helder) over omstandigheden die niets met de strafbare feiten te maken hebben 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

15 (Kooiman) over de instelling van afpakkamers bij gerechtshoven 

Aangehouden. 


