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Strafrecht voor Provincies en Gemeenten  

Schadevergoeding eisen?

Het zal niet dagelijks zijn dat u als provincie of gemeente in aanraking komt met het strafrecht. Gelukkig niet. 

Toch kan het gebeuren dat u schade lijdt als gevolg van een strafbaar feit. Denk bijvoorbeeld aan materiële 

schade als gevolg van vandalisme of aan financiële schade door een integriteitsprobleem. U kunt vergoeding 

van die schade eisen in de strafzaak tegen de verdachte. Daartoe dient u een schadeclaim in bij het openbaar 

ministerie, die u tijdens de strafzitting kunt (laten) toelichten. Het leidt doorgaans sneller tot resultaat dan 

een civiele procedure, terwijl de strafrechter en het openbaar ministerie instrumenten hebben om de 

daadwerkelijke vergoeding van uw schade te bevorderen. 

Maar voeging in de strafzaak vraagt wel om een deskundige beoordeling. Er gelden namelijk meerdere 

voorwaarden voor ontvankelijkheid van de vordering. Zie voor meer informatie het artikel van André ten 

Broeke in de Gemeentestem uit oktober 2013: afl. 7394, pp. 560-566.

Verdachte?

Het kan ook gebeuren dat een provincie of gemeente als verdachte in aanraking komt met het strafrecht. Zo 

kan een voorval met ernstige gevolgen binnen uw grenzen aanleiding zijn voor een onderzoek naar 

tekortschietend toezicht of een onvoldoende nageleefde zorgplicht en naar strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

Of het daarbij nou om een ongeluk in een tunnel of op een (mogelijk onvoldoende onderhouden) autoweg 

gaat, om een fataal ongeluk op een bouwplaats of een milieuovertreding, de betrokkenheid van provincie en 

gemeente kunnen onder een vergrootglas komen te liggen en aanleiding zijn tot een aangifte en 

strafrechtelijk onderzoek. 

En wanneer het openbaar ministerie concludeert dat er geen verwijt gemaakt kan worden dat een gang naar 

de strafrechter rechtvaardigt, dan kan het nog zijn dat een aangever of slachtoffer zich daarbij niet wenst neer 

te leggen. In die gevallen beslist een gerechtshof over strafvervolging in een zogenaamde    artikel 12 Wetboek 

van Strafvordering-procedure. 

Advies

Bovenstaande situaties vragen om een deskundige beoordeling. 

Wij helpen u op grond van een uitgebreide kennis en jarenlange ervaring graag om te beoordelen of 

schadeverhaal via de strafzaak tegen de dader(s) een verstandige keus is en of de vordering op de zitting het 

best nog kan worden toegelicht. Wij kunnen u begeleiden die toelichting zelf te geven en wij kunnen die taak 

van u overnemen, bijvoorbeeld als er ook een juridische beoordeling nodig is. Daarnaast kunnen wij u bijstaan 

in de procedure waarin wordt beslist over uw strafvervolging. 

Wilt u meer informatie of overleggen over een zaak die nu in uw provincie of gemeente speelt? Neem dan 

gerust contact op met André ten Broeke.
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