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Een kostenverhaal  
zonder narratief
Het onbestemde rechtskarakter van een nieuwe  
strafrechtelijke maatregel

Abhijit Das & Kawa Rasul1

In het wetsvoorstel ‘Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit’ is een ‘maatregel 

 kostenverhaal’ opgenomen die beoogt de kosten van de vernietiging van bepaalde gevaarlijke voorwerpen te 

verhalen op de veroordeelde voor het strafbare feit waarmee de inbeslagname van dat voorwerp of die voor-

werpen samenhangt. Het kan best gerechtvaardigd zijn de strafrechtelijk veroordeelde te laten opdraaien  

voor de kosten die moeten worden gemaakt om de gevolgen van zijn handelen ongedaan te maken. Maar de 

juridische onderbouwing van de voorgestelde maatregel laat te wensen over: de primaire rechtsgrondslag  

voor de maatregel, rechtsherstel, wordt noch op coherente wijze uitgewerkt noch betrokken op het overige 

sanctierecht. Dat is niet alleen een theoretisch bezwaar. 

1. Inleiding
In het onderzoek naar strafbare feiten worden aan de 
lopende band voorwerpen met een gevaarlijk karakter 
inbeslaggenomen waarvan het onwenselijk is dat deze 
terug worden gebracht in de maatschappij. Dergelijke 
 voorwerpen, bijvoorbeeld drugs, illegaal vuurwerk of vuur-
wapens, worden daarom vernietigd. De kosten van de 
 vernietiging worden thans gedragen door de Staat. Het 
wetsvoorstel ‘Versterking strafrechtelijke aanpak ondermij-
nende criminaliteit’ beoogt dit te veranderen: de ‘maatre-
gel kostenverhaal’ die in het wetsvoorstel is opgenomen, 
maakt het mogelijk de kosten van de vernietiging van 
bepaalde gevaarlijke voorwerpen te verhalen op de veroor-
deelde voor het strafbare feit waar de inbeslagname mee 
samenhangt.2 De voorgestelde maatregel verenigt twee 
politieke stokpaardjes in zich: de gedachte dat de veroor-
deelde ook de financiële gevolgen van zijn handelen moet 
dragen en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Met de mogelijkheid tot kostenverhaal wordt een 
uitzondering gecreëerd op de hoofdregel van artikel 
6:1:12 Sv, waarin wordt bepaald dat de kosten van de ten-
uitvoerlegging van sancties in beginsel ten laste komen 
van de Staat. In deze bijdrage wordt betoogd dat het 
gerechtvaardigd kan zijn de strafrechtelijk veroordeelde te 
laten opdraaien voor de kosten die moeten worden 

gemaakt om de gevolgen van zijn handelen ongedaan te 
maken. De juridische onderbouwing van de voorgestelde 
maatregel laat echter te wensen over: de primaire rechts-
grondslag voor de maatregel, rechtsherstel, wordt noch op 
coherente wijze uitgewerkt noch betrokken op het overige 
sanctierecht. Dit is niet alleen een theoretisch bezwaar. 
Door het uitblijven van een overtuigende rechtvaardiging 
ontstaat in de wetgevingsdiscussie ruimte voor discutabe-
lere rechtvaardigingen van de maatregel, zoals het zwaar-
der aanzetten van het verwijt aan de veroordeelde of de 
realisering van een preventief effect. Deze rechtvaardigin-
gen hebben problematische gevolgen voor de rechtsbe-
scherming van veroordeelden. Bovendien creëert de maat-
regel een onevenwichtigheid in de wijze waarop binnen 
het strafrecht wordt omgaan met kosten die ontstaan 
door het strafbare handelen van de veroordeelde. In de 
wetgevingsdiscussie bestaat geen oog voor de rechtssyste-
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matische gevolgen van de maatregel kostenverhaal. Wij 
concluderen dat het zonder een eenduidige, en toereikend 
uitgewerkte, rechtsgrondslag onmogelijk is de voorgestel-
de maatregel op verantwoorde en doelmatige wijze te 
introduceren, omdat een coherent juridisch verhaal dat 
de inhoudelijke afwegingen verklaart, ontbreekt.

2. Een schets van de maatregel
De maatregel kostenverhaal beoogt de kosten die de Staat 
maakt in verband met de vernietiging van inbeslaggeno-
men voorwerpen die een ernstig gevaar opleveren voor de 
leefomgeving of voor de volksgezondheid, af te wentelen 
op degene die wordt veroordeeld ter zake van een straf-
baar feit dat in verband staat met het voorwerp. Het gaat 
niet alleen om de kosten van de vernietiging zelf, maar 
ook om daarmee samenhangende kosten, zoals die van 
het vervoer voorafgaand aan de vernietiging.3 Wanneer er 
een veroordeling plaatsvindt voor een (soms specifiek 
aangeduid) delict uit een van de drie bijzondere wetten 
waarvoor de maatregel geldt – de Wet op de Economische 
Delicten (WED), de Opiumwet (Ow) en de Wet Wapens en 
Munitie (WWM) – kan de maatregel worden opgelegd.4 
Om de maatregel op te kunnen leggen moet aan een van 
de volgende voorwaarden zijn voldaan:5 

• de maatregel ‘onttrekking aan het verkeer’ is opgelegd 
(artikel 36b lid 1 Sr);

• de veroordeelde heeft eerder als beslagene afstand 
gedaan van de inbeslaggenomen voorwerpen die aan 
het verkeer hadden kunnen worden onttrokken (artikel 
116 lid 2 aanhef en onder c Sv);

• er is een machtiging verleend tot vernietiging van de 
inbeslaggenomen voorwerpen omdat deze van zodani-
ge aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in 
strijd is met de wet of het algemeen belang (artikel 117 
lid 1 en 2 Sv). 

Eerst nadat het openbaar ministerie de oplegging van de 
maatregel heeft gevorderd, kan de rechter de maatregel 
bij einduitspraak opleggen.6 Bij de tenuitvoerlegging van 
de maatregel gelden de regels die zijn verbonden aan de 
tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel (artikel 
6:4:9 e.v. Sv), waardoor het bedrag dat wordt verhaald niet 
alleen kan worden gematigd in de opleggingsfase,7 maar 
ook kan worden verminderd en kwijtgescholden in de 
executiefase.8 In deze bijdrage gaan wij er met het wets-
voorstel vanuit dat de kosten van de vernietiging van 
inbeslaggenomen voorwerpen steeds als tenuitvoerleg-
gingskosten moeten worden beschouwd.9

3. Rechtsherstel als grondslag voor de 
 maatregel
De regering duidt de maatregel kostenverhaal aan als een 
maatregel met een reparatoir karakter: beoogd wordt te 
komen tot herstel van de feitelijke situatie van vóór het 
strafbare handelen.10 Door de maatregel kostenverhaal 
wordt degene die strafbaar heeft gehandeld gedwongen 
de verantwoordelijkheid – in financiële zin, omdat vernie-
tiging door de veroordeelde zelf onverantwoord zou zijn 
– te nemen voor het ongedaan maken van de gevolgen 
van zijn handelen voor de leefomgeving en de volksge-
zondheid.11 De regering voorziet deze rechtsgrondslag 
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nauwelijks van een onderbouwing. In deze paragraaf pro-
beren wij dat wél te doen, zodat beter duidelijk wordt 
waarom juist deze grondslag de maatregel kan rechtvaar-
digen. 

Rechtsherstel is geen onbekende grondslag voor 
strafrechtelijke maatregelen: zowel de ontneming van 
wederrechtelijk voordeel (artikel 36e Sr) als de schadever-
goedingsmaatregel (artikel 36f Sr) beoogt de situatie van 
voor het strafbare feit te herstellen. In het eerste geval 
vindt het herstel plaats door de veroordeelde te brengen 
in zijn vermogenspositie van voor het plegen van het 
strafbare feit en in het tweede geval door de verplichting 
de schade van de benadeelde te herstellen.12 Beide maatre-
gelen berusten in de kern genomen op een civielrechtelij-
ke juridische rechtvaardiging. De ontnemingsmaatregel 
lijkt op de ‘winstafdracht’-bepaling (artikel 6:104 BW), op 
grond waarvan bij onder meer een onrechtmatige daad 
(artikel 6:162 BW) de daardoor genoten winst van de lae-
dens wordt afgeroomd, mits er een benadeelde is die eni-
ge schade heeft geleden. Voor de schadevergoedingsmaat-
regel geldt zelfs dat deze maatregel slechts kan worden 
opgelegd aan de veroordeelde indien naar burgerlijk recht 
sprake is van aansprakelijkheid voor de schade die door 
het strafbare feit is toegebracht (artikel 36f lid 2 Sr; artikel 
6:95 BW e.v.). Ook het schadebedrag wordt dan berekend 
naar de regels van het burgerlijk recht.13

Het perspectief van waaruit het rechtsherstel bij de 
maatregel kostenverhaal moet worden beoordeeld is dat 
van de gemeenschap. Door de voorwerpen te vernietigen 
wordt de schade die ontstaat door het ongecontroleerde 
bezit van gevaarlijke voorwerpen binnen de gemeenschap 
ongedaan gemaakt en wordt de toestand van vóór het 

strafbare handelen feitelijk hersteld; de kosten voor dit 
herstel worden uit gemeenschappelijke middelen 
betaald.14 In het herstel van de vermogenspositie van de 
Staat,15 die heeft gehandeld om de gevolgen van het straf-
bare feit binnen de gemeenschap ongedaan te maken, zou 
dan de rechtvaardiging voor het kostenverhaal zijn gele-
gen. De gedachte dat de overtreder de (financiële) verant-
woordelijkheid draagt voor het ongedaan maken van de 
gevolgen van zijn ontoelaatbare handelen komt ook in het 
bestuursrecht tot uitdrukking, namelijk bij de toepassing 
van de last onder bestuursdwang. Wanneer de overtreder 
de last tot het herstel van de overtreding niet (tijdig) 
 uitvoert, kan het bestuursorgaan de last door feitelijk 
handelen zelf ten uitvoer leggen (artikel 5:21 Awb). Hier-
toe kunnen ook zaken worden meegevoerd, opgeslagen en 
vernietigd (artikel 5:29 lid 1 jo. 5:30 lid 5 Awb). Het is de 
overtreder die in beginsel voor de kosten die dit alles met 
zich brengt opdraait (artikel 5:25 Awb). Wanneer sprake is 
van spoedeisende of zeer spoedeisende bestuursdwang, 
kan zelfs zonder respectievelijk voorafgaande last of 
besluit worden gehandeld (artikel 5:31 Awb) en krijgt de 
overtreder niet de mogelijkheid zelf de herstellende han-
deling te verrichten. De reparatiemaatregel van artikel 8 
onder c WED is tot op bepaalde hoogte van een vergelijk-
bare aard. Op basis daarvan kan de rechter de veroordeel-
de verplichten tot bijvoorbeeld het tenietdoen van 
 hetgeen wederrechtelijk is verricht, waardoor de verant-
woordelijkheid voor het ongedaan maken van de gevolgen 
van het strafbare handelen bij de overtreder wordt neerge-
legd. Aan deze bepaling kan evenwel niet de bevoegdheid 
worden ontleend om de herstellende handeling op kosten 
van de overtreder te verrichten, wanneer de overtreder 
met betrekking tot het herstel in gebreke blijft.16 

Anders dan bij de – gesneuvelde – voorstellen ver-
oordeelden een eigen bijdrage te laten betalen voor de 
kosten van hun detentie,17 dan wel voor het strafproces en 
de slachtofferzorg,18 gaat het in dit wetsvoorstel zuiver om 
de kosten die worden gemaakt voor het feitelijke herstel 
van de toestand die had bestaan indien het strafbare feit 
niet was gepleegd.19 Het rechtskarakter van het kostenver-
haal is in dit licht bezien verenigbaar met het algemene 
principe dat de (financiële) verantwoordelijkheid voor het 
herstel van de rechtmatige toestand bij de overtreder kan 
worden neergelegd; om dit te doen moeten in dit geval 
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10. Kamerstukken II 2019/20, 35 564, nr. 

3, p. 18; Kamerstukken II 2020/21, 35 564, 

nr. 6, p. 24.
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WPNR 2010, afl. 6867, p. 901.
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alleen voorwerpen worden vernietigd en niet bijvoorbeeld 
worden gerepareerd of opnieuw worden aangeschaft. 
Wanneer de voorgestelde maatregel wordt gepositioneerd 
als onderdeel van het streven naar een consequente toe-
passing binnen het (publieke) recht van de rechtsherstel-
grondslag, zou deze te rechtvaardigen kunnen zijn. Dan 
moet de wetgever deze rechtvaardiging wel bieden; uit de 
stelling dat de veroordeelde de financiële verantwoorde-
lijkheid draagt voor het herstel van de rechtmatige toe-
stand in een bepaalde situatie volgt nog niet waarom dit 
zo is. 

4. De dubieuzere grondslagen voor de  
maatregel

4.1. Het rapport ‘Maat houden’
Daar waar een uitdrukkelijke uitwerking van de rechtsher-
stelgrondslag uitblijft, kent de regering ter rechtvaardi-
ging van de maatregel kostenverhaal grote betekenis toe 
aan het rapport ‘Maat houden’ uit 2014.20 Dit rapport is 
het resultaat van het onderzoek van een interdepartemen-
tale werkgroep die is ingesteld naar aanleiding van vragen 
die rezen naar het doorberekenen van de toezichtslasten 

van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).21 Waar het 
de regering om is te doen, is dat in het rapport wordt 
geschreven dat wanneer de overheid door toedoen van 
een (rechts)persoon wordt genoodzaakt tot ‘meer dan 
regulier toezicht en handhaving’, het redelijk kan zijn (een 
deel van) deze kosten door te berekenen.22 In het rapport 
wordt hierbij gedacht aan twee situaties. Ten eerste wan-
neer een individuele (rechts)persoon aanleiding geeft tot 
aanvullend handelen, omdat bij de eerste controle onre-
gelmatigheden werden geconstateerd.23 Ten tweede kan 
een groep (rechts)personen nopen tot meer dan reguliere 
kosten, omdat ‘risicovol gedrag en/of de aard van activitei-
ten van de sector de overheid noodzaken tot meer dan 
regulier toezicht’.24 Nu de voorgestelde maatregel niet 
alleen van toepassing is op het schemergebied dat het 
economische strafrecht kan zijn (en waar het rapport 
‘Maat houden’ zich op richt), maar ook op drugs- en vuur-
wapencriminaliteit, kan moeilijk worden betwijfeld dat bij 
uitstek sprake is van een situatie waarin de overheid 
wordt genoopt tot meer dan regulier toezicht en hand-
having. Dat is echter niet het punt. Wat de regering wel 
verstaat onder additionele strafrechtelijke handhaving,25 
zijn kosten die niet ‘voortvloeien uit de aan hem [de ver-
oordeelde] opgelegde straffen’, maar ‘kosten die moeten 
worden gemaakt om de leefomgeving veilig te houden’.26 
De redenering lijkt hier te zijn dat omdat een ongecontro-

leerd bezit van de voorwerpen waar de maatregel zich 
over uitstrekt gevaarlijk is, naast de ‘reguliere’ opsporing, 
vervolging, bestraffing en tenuitvoerlegging, extra kosten 
moeten worden gemaakt om de leefomgeving veilig te 
houden door de voorwerpen te vernietigen. 

Het wordt ons niet duidelijk waarom de regering 
zich ter rechtvaardiging van het voorgestelde kostenver-
haal verlaat op het rapport ‘Maat houden’ en of hiermee 
een afwijking of uitbreiding van de rechtsherstelgrond-
slag wordt beoogd. Kosten om de leefomgeving veilig te 
houden is een terminologie die zich ruimer laat interpre-
teren dan een, naar analogie van de schadevergoeding aan 
het slachtoffer en vergelijkbaar met de mogelijkheid die 
hiertoe in het bestuursrecht reeds bestaat, in wezen civiel-
rechtelijk kostenverhaal zoals in de vorige paragraaf is uit-
gewerkt. Het strafrecht is immers doorspekt met maatre-
gelen waarin om de leefomgeving veilig te houden kosten 
moeten worden gemaakt bovenop de kosten die samen-
hangen met de ‘reguliere’ kosten voor de tenuitvoerleg-
ging van straffen, bijvoorbeeld bij de toepassing van vrij-
heidsbeperkende maatregelen (artikel 38v en 38z Sr). Een 
multi-interpretabele rechtsgrondslag bergt het risico in 
zich dat de maatregel kostenverhaal achteraf wordt aange-
wezen als de impliciete aanvaarding van een rechtsgrond-
slag die het mogelijk maakt kosten op de veroordeelde te 
verhalen om de leefomgeving veilig te houden, ook wan-
neer het niet zuiver om rechtsherstel gaat. Daarom is het 
van belang dat duidelijker wordt wat de betekenis is van 
de rechtvaardiging die door de regering wordt ontleend 
aan het rapport ‘Maat houden’ en dat de grondslag die 
door de wetgever uiteindelijk wordt aanvaard voor de 
maatregel – mocht het zover komen – eenduidig is. 

4.2. Het preventieargument
Een laatste juridische rechtvaardiging voor de maatregel 
kostenverhaal is een praktische: het doel van de maatre-
gel is om door het vooruitzicht dat de kosten van de ver-
nietiging kunnen worden doorberekend daders af te 
schrikken.27 Van veel meer dan de hoop op een preventie-
ve werking van de maatregel kan niet worden gesproken. 
Idealiter wordt het preventieargument voorzien van posi-
tieve empirische onderzoekbevindingen naar de preven-
tieve werking van soortgelijke sancties; verwijzingen naar 
bijvoorbeeld het preventieve effect van andere situaties 
waarin overtreders de financiële verantwoordelijkheid dra-
gen om de rechtmatige toestand feitelijk te herstellen 
ontbreken.28 Ook op andere dan empirische gronden 
wordt niet beargumenteerd waarom de maatregel het 
 preventieve effect van de strafrechtelijke reactie zou ver-
sterken, vergeleken met de huidige situatie waarin moet 
worden volstaan met de keuze uit reeds bestaande straf-
fen en maatregelen. In principe is het ontbreken van een 
deugdelijke onderbouwing van het preventieargument 
geen onoverkomelijk bezwaar: het zou zonder meer een 
mooie bijkomstigheid zijn wanneer de maatregel tot een 
afname van criminaliteit leidt. 

De gebrekkigheid van het preventieargument wordt 
wel problematisch wanneer preventie meer te betekenen 
heeft dan een mooie bijkomstigheid. Wij vinden het moei-
lijk voorstelbaar dat het preventieargument, ook wanneer 
hiertoe een serieuze poging zou worden gedaan, dusdanig 
goed kan worden onderbouwd dat hierin, zoals door de 

Wetenschap

De regering kent ter rechtvaardiging 

van de maatregel kostenverhaal  

grote betekenis toe aan het rapport 

‘Maat houden’ uit 2014



NEDERLANDS JURISTENBLAD −     16-4-2021 −     AFL. 15  1143
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regering wordt beoogd, een voldoende overtuigende recht-
vaardiging voor de maatregel kan worden gevonden. 
Zolang het preventieargument zo vrijblijvend wordt 
gehanteerd als door de regering, zou dit argument in 
ieder geval uitdrukkelijk als (neven)effect en niet als 
rechtvaardiging van de maatregel moeten worden gepre-
senteerd. Dit is niet alleen om theoretische, maar ook om 
praktische redenen van belang: bij de vaststelling van het 
schadebedrag hoeft de rechter zich er dan geen reken-
schap van te geven hoe hoog het bedrag zou moeten zijn 
om een afschrikwekkend effect te realiseren. Het risico 
dat ontstaat wanneer de rechter dit wel zou moeten doen, 
omdat dit nu eenmaal mede het doel is van de maatregel, 
toont de regering zelf aan. De regering meent dat door 
veroordeelden met een betrekkelijk beperkte rol – en 
navenant lage straf – voor het volle pond aan te spreken 
voor de vernietiging van gevaarlijke voorwerpen, zij wor-
den ‘gestimuleerd om af te zien van faciliterende activitei-
ten’. Daaraan voegt de regering toe dat ‘in de gevallen 
waarin de dreiging van oplegging van deze maatregel ken-
nelijk niet voldoende is om hen hiervan te weerhouden’ 
de maatregel kan worden aangewend om veroordeelden 
‘te kunnen confronteren (cursivering, red.) met de conse-
quenties van hun handelen’.29 Het laatste deel van de over-
weging van de minister riekt naar een punitieve gedachte; 
reeds hieruit blijkt het moeilijk te bepalen onderscheid 
tussen preventie en vergelding wanneer deze ongrijpbare 
termen moeten worden vertaald naar iets tastbaars als 
een geldbedrag. Omdat de rechter niet in staat kan wor-
den geacht te bepalen welk bedrag een preventief effect 
zou hebben en al helemaal niet in hoeverre dit bedrag 
dan niet (ook) in overwegende mate een punitief effect 
zou hebben, komt het ons zuiverder voor het schadebe-

drag te bepalen en eventueel te matigen vanwege de 
omstandigheden van het geval op basis van de eenduidi-
ge rechtsherstelgrondslag. Dat de maatregel als neven-
effect een preventief of punitief gevolg zou kunnen heb-
ben staat aan de rechtvaardiging van de maatregel als 
zuiver herstellende maatregel niet in de weg, mits wordt 
gewaarborgd dat in concreto zowel de toepassing van de 
maatregel als de vaststelling van het schadebedrag wordt 
beredeneerd vanuit het perspectief van rechtsherstel en 
niet van preventie of vergelding.30

5. De evenwichtigheid van het rechtssysteem
Wanneer de maatregel kostenverhaal wordt benaderd als 
een reparatoire maatregel gericht op het feitelijke herstel 
– op kosten van de veroordeelde – van de situatie van 
voor het strafbare handelen, kan betrekkelijk goed worden 
beoordeeld hoe deze zich verhoudt tot het bestaande 
 juridische landschap. Positief in dit licht is dat met de 
voorgestelde mogelijkheid tot kostenverhaal een oneven-
wichtigheid in het publiekrechtelijke rechtssysteem wordt 
opgeheven. Wanneer bijvoorbeeld de gevolgen van de ont-
manteling van een hennepkwekerij (gedeeltelijk) door een 
lokale overheid of een particulier worden gedragen, kun-
nen de kosten op bestuursrechtelijke dan wel civielrechte-
lijke grond worden verhaald op een overtreder. Neemt de 
centrale overheid deze taak ter hand ter uitvoering van 
strafrechtelijke maatregelen, dan ontbreekt thans deze 
mogelijkheid.31 Hier brengt de voorgestelde maatregel ver-
andering in. Bovendien wordt een einde gemaakt aan de 
situatie dat een veroordeelde in het kader van de WED in 
het geval van niet-gevaarlijke voorwerpen wel, en bij 
gevaarlijke voorwerpen niet, (financieel) verantwoordelijk 
kan worden gehouden voor de vernietiging van inbeslag-
genomen voorwerpen. Bij inbeslaggenomen voorwerpen 
kan de reparatiemaatregel van artikel 8 onder c WED wor-
den opgelegd, waardoor de veroordeelde kan worden ver-
plicht de voorwerpen op eigen kosten te vernietigen. 
Daarvoor zullen wel de voorwerpen eerst in het bezit van 
de veroordeelde moeten worden gebracht. Dit is bij 
gevaarlijke voorwerpen in principe niet mogelijk, omdat 
vanwege de aard van het voorwerp het ongecontroleerde 
bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang 
(artikel 117 lid 2 Sv).32 In de huidige situatie blijft de Staat 
dan met de kosten voor de vernietiging zitten; ook deze 
situatie trekt de maatregel recht. 

De maatregel kostenverhaal creëert echter ook een 
nieuwe onevenwichtigheid in de wijze waarop binnen het 
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strafrecht wordt omgegaan met de nasleep van strafbare 
feiten. Het is immers niet aanstonds helder waarin de kos-
ten die samenhangen met de vernietiging van gevaarlijke 
voorwerpen verschillen van de overige kosten die de Staat 
maakt om de rechtmatige situatie na een strafbaar feit te 
herstellen, bijvoorbeeld voor de bewaring en de teruggave 
(aan de rechtmatige eigenaar) van inbeslaggenomen voor-
werpen.33 Het is op grond van de rechtsherstelgrondslag 
moeilijk te verklaren waarom een dief niet de verantwoor-
delijkheid zou moeten dragen voor de kosten die zijn 
gemoeid met het herstellen van de rechtmatige toestand 
door gestolen auto’s of schilderijen te bewaren en terug te 
geven aan de rechtmatige eigenaar. In het bestuursrecht 
zijn de kosten die bij de toepassing van bestuursdwang 
voor vergoeding in aanmerking komen veel ruimer en 
wordt geen onderscheid gemaakt naar de situatie waarin 
de bestuursdwang wordt toegepast. De vraag waarom een 
dergelijke, meer evenwichtige, benadering van de kosten 
die zijn gemoeid met het herstellen van de rechtmatige 
toestand niet ook in het strafrecht is aangewezen, blijft 
boven de markt hangen. Een voorstel als het onderhavige 
zou minst genomen gepaard moeten gaan met een meer 
systematische doordenking van, en visie op, de omgang 
met (de kosten van) rechtsherstel binnen het strafrecht. 
Anders ontstaat een gefragmenteerd juridisch landschap. 

Een mogelijke reden voor het uitblijven van een alge-
menere blik op (de betekenis van) het wetsvoorstel zou 
kunnen zijn dat de maatregel slechts betrekking heeft op 
de bestrijding van ‘ondermijnende criminaliteit’; de maat-
regel kostenverhaal maakt immers onderdeel uit van een 
breder wetsvoorstel dat zich richt op dit fenomeen.34  
Bij dit subgenre binnen de criminaliteit gaat het om 
 georganiseerde vormen van criminaliteit waarbij grote 
hoeveelheden geld omgaan die dreigen de bovenwereld  
te corrumperen en (mede hierdoor) de overheid te onder-
mijnen.35 Mogelijk is de redenering dat ondermijnende 
criminaliteit veeleer samenhangt met gedragingen die in 
 verband staan met de Wet Economische Delicten, de  
Wet Wapens en Munitie en de Opiumwet en is daarom 
gekozen de reikwijdte van de maatregel tot deze sfeer te 
beperken. Uit niets blijkt echter dat de toepassing van de 
maatregel binnen deze sfeer tot de ondermijnende crimi-
naliteit wordt beperkt: ook in het geval van het bezit van 
een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk bij bijvoorbeeld 
jongeren is toepassing van de maatregel mogelijk.36 Feiten 
die in het Wetboek van Strafrecht strafbaar worden 
gesteld kunnen bovendien eveneens worden gerekend tot 
de ondermijnende criminaliteit: wanneer tijdens een sle-

pend conflict door de (criminele) wederpartij in de 
 ambtswoning van de burgemeester wordt ingebroken en 
persoonlijke spullen worden meegenomen om de burger-
meester te intimideren, zouden de kosten van de Staat die 
gemoeid zijn met het herstellen van de rechtmatige toe-
stand, zoals de bewaring en de teruggave van inbeslagge-
nomen spullen aan de burgemeester, evengoed onder de 
noemer van de bestrijding van ondermijnende criminali-
teit kunnen worden geschaard. Hoewel de nadruk op de 
bestrijding van ondermijning wellicht nuttig kan zijn om 
tot een meer gerichte aanpak van een specifieke proble-
matiek te komen, kan hierin niet direct de juridische ver-
klaring worden gevonden voor waarom een veroordeelde 
de kosten voor de vernietiging van gevaarlijke voorwerpen 
moet dragen, maar niet voor andere handelingen van 
staatswege om de rechtmatige toestand te herstellen. Ook 
hier geldt wat ons betreft dat de wetgever minst genomen 
toe zou moeten lichten waarom de voorgestelde oneven-
wichtigheid in het rechtssysteem is gerechtvaardigd, of 
waarom deze niet bestaat. 

De verklaring voor de keuze van de regering om de 
strekking van het kostenverhaal te beperken tot de ver-
nietiging van gevaarlijke voorwerpen zou ook kunnen 
zijn dat het bij de maatregel toch niet om rechtsherstel 
gaat, maar om iets anders, namelijk het dragen van de 
kosten door de veroordeelde voor de beveiliging van de 
maatschappij door de gevaarlijke voorwerpen te vernieti-
gen. Dan rijst de vraag waarom de werking van de maat-
regel zich beperkt tot bepaalde bijzondere wetten en 
zich niet uitstrekt tot de vernietiging van alle voorwer-
pen die kunnen worden geschaard onder wat in artikel 
36c Sr wordt bedoeld met voorwerpen waarvan het onge-
controleerde bezit is strijd is met de wet of met het 
 algemeen belang. 

6. Tot besluit
Elke grondslag waar de maatregel kostenverhaal op kan 
worden gestoeld brengt eigen problemen met zich en 
roept eigen vragen op. Dat is niet erg: het wetgevingstra-
ject is bedoeld om de rechtvaardiging en de noodzaak van 
een wetsvoorstel te verhelderen. Zonder een adequate 
rechtsgrondslag is het echter niet goed mogelijk een 
maatregel vorm te geven die op verantwoorde en effectie-
ve wijze het beoogde doel tracht te realiseren; inhoudelij-
ke keuzes bij de totstandbrenging van wetgeving die niet 
kunnen worden verklaard vanuit een coherent juridisch 
verhaal ogen willekeurig. Tot besluit geven wij enkele 
voorbeelden die het bestaan van dit probleem in het 
besproken wetsvoorstel tonen.

De veroordeelde die met de voorgestelde maatregel 
te maken krijgt, geniet minder rechtsbescherming dan 
een medeburger die zich tegen een vergelijkbaar kosten-
verhaal vanuit de overheid moet verweren bij de bestuurs-
rechter. Een zelfstandige mogelijkheid tot beroep ont-
breekt immers in het wetsvoorstel.37 Zolang niet kan 
worden vastgesteld of de grondslag voor beide juridische 
aanspraken in wezen dezelfde is, kan niet worden beoor-
deeld of het verschil in rechtsbescherming te rechtvaardi-
gen is. Iets vergelijkbaars geldt met betrekking tot het ver-
eiste dat de voorgestelde maatregel alleen kan worden 
opgelegd bij een strafrechtelijke veroordeling. De vraag 
rijst waarom de maatregel niet ook opgelegd zou kunnen 
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worden – net zoals de ontnemingsmaatregel – wanneer 
een strafrechtelijke veroordeling uitblijft, maar vaststaat 
dat het strafbare feit is gepleegd en de veroordeelde naar 
het burgerlijke recht aansprakelijk is. Een dergelijke situa-
tie verzet zich niet zonder meer tegen de gedachte van 
rechtsherstel, maar is mogelijk wel problematisch wan-

neer met de maatregel vooral wordt beoogd een bepaald 
verwijt aan de veroordeelde tot uitdrukking te brengen. 
Daarnaast kan het oordeel of een nieuwe rechtsfiguur 
überhaupt noodzakelijk is om het beoogde doel te verwe-

zenlijken niet worden geveld voordat de rechtsgrondslag 
is verduidelijkt. Wanneer de maatregel zuiver draait om 
rechtsherstel, is het immers ook denkbaar dat de Staat 
zich – indien de hobbel van artikel 6:1:12 Sv wordt wegge-
nomen door in een wettelijke uitzondering te voorzien op 
de regel dat de kosten van de tenuitvoerlegging van sanc-
ties in beginsel ten laste komen van de Staat – als bena-
deelde partij38 voegt in het strafproces of buiten de straf-
rechter om ageert tegen de veroordeelde.39 

Het hier besproken wetsvoorstel wordt binnenkort 
behandeld in een plenair debat in de Tweede Kamer. In 
deze bijdrage hebben wij betoogd dat de wijze waarop  
de maatregel kostenverhaal tot nu toe in het wetgevings-
traject is benaderd tekortschiet, omdat aandacht op een 
fundamenteel niveau voor de rechtsgrondslag van de 
voorgestelde maatregel is uitgebleven. Wij vrezen dat dit 
wetgevingstraject ook niet de aangewezen plek is voor een 
discussie over de vraag in hoeverre en op welke wijze de 
veroordeelde aangesproken moet worden voor de financi-
ele nasleep van zijn strafbare handelen, waardoor de 
maatregel kostenverhaal een onvolmaakt aanzien zal blij-
ven houden. Blijkt deze inschatting juist te zijn, dan is het 
wat ons betreft omwille van redenen van zowel rechts-
bescherming als rechtssystematiek beter (vooralsnog) van 
de maatregel kostenverhaal af te zien.  
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