


 

Pagina 2 van 3 

 
 

- Voor het te veel aan extra overgemaakte middelen zal worden onderzocht hoe die bij 
overgang naar de nieuwe Rijksregeling ten goede kunnen komen van de nieuwe 
Rijksregeling.  

 
3.2 Terugwerkende kracht 
Omdat aanvragen tot drie jaar na dato kunnen worden ingediend ligt rechtsongelijkheid op de loer. 
Er is bekeken hoe dit zoveel mogelijk verkomen kan worden.  
 
Besluit 
- Per 1-1-2023 wordt het maximaal aan te vragen bedrag verhoogt.  
- Het nieuwe hogere maximum bedrag geld voor alle aanvragen, zowel van dumpingen van 

voor 1-1-2023 als erna.  
- Voor de aanvragen uit 2021 en 2022 die nu een lager maximum hebben gekregen wordt 

gekeken ofer een aanvullende voorzieing mogelijk is binnen de financiele en juridische kader. 
 
3.3 Uitwerking Rijksregeling 
 
3.3.1 Hoogte van de dekking 
Voorkeur heeft om alle gevallen onder de nieuwe ijksregekling te brengen zonder nieuwe 
uitzonderingen.  
 
Besluit 
- De nieuwe Rijksregeling geld voor alle dumpingen, lozingen en verontreinigingen door 

drugslabs waarbij de kosten niet op een dader of betrokken verantwoordelijke kunnen 
worden verhaald 

- Er zal geen revolverend fonds komen, maar een jaarlijkse vaste storting die afdoende moet 
zijn om alle kosten te dragen. 

- De culminatie van jaarlijkse onderuitputting kan ingezet worden om sporadische hogere 
kosten te dekken.  

- In 2023 zal verder uitgwerkt worden om hoeveel budget per jaar het gaat 
 

3.3.2 Dekking 
De twee betrokken ministeries zullen budget vrijmaken voior de nieuwe Rijkssubsidieregeling. 
Hierbij dient het budget vanuit I&W ingezet te worden voor het opruimen van 
bodemverontreinigingen 
 
Besluit 
- Primair staan criminelen en verantwoordelijken aan de lat voor de kosten ten gevolgen van 

drugscriminaliteit 
- Wanneer kosten niet verhaald kunnen worden op daders/betrokkenen dan compenseert de 

overheid gedupeerden.  
- Als overheden staan we gezamenlijk voor deze opgave.  
- Medeoverheden zullen voor de kosten in hun gebied een deel van de kosten zelf moeten 

dragen. 
- Het percentage dat de betrokke medeoverheid zelf betaald zal verschillen per staffel. De 

staffels en percentages worden nog verder uitgewerkt.  



 

Pagina 3 van 3 

 
 

3.3.3 Uitvoering 
 
Afgesproken is  
- J&V onderzoekt of en hoe een schadefonds ingericht kan worden analoog aan het 

schadefonds geweldsmisdrijven. 
- J&V onderzoekt of de Bommenregeling een voorbeeld kan zijn van een 

pragmatische vormgeving voor de Rijksregeling 
- I&W onderzoekt of een nieuwe (tijdelijke) Rijksregeling ondergebracht kan worden 

bij RWS, RVO of andere instantie. Hierbij zal ook gekeken worden wie voorheen de 
bodemuitkeringen deed.  

- IPO onderzoekt of het juridisch mogelijk en wenselijk is dat BIJ12 de uitvoering 
van een Rijksregeling op zich neemt.  

- VNG zal gevraagd worden om de mogelijkheid om het bij VNG onder te brengen te 
onderzoeken.  

 
4. Afsluitend. 

Blijft belangrijk om te benadrukken dat dit geen gewone regeling is. Hoogste prioriteit blijft het 
voorkomen van schade door drugscriminelen. Wanneer het dan toch gebeurt zal altijd worden 
ingezet op het verhalen van de kosten bij de criminelen en betrokken verantwoordelijken. 




