
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1974-1975 

13 407 Wijziging van de Opiumwet en enige daarmede verband houdende bepalin 
gen in andere wetten 

Nr. 3 Memorie van toelichting 

I. ALGEMEEN 

1. Inleiding 

1.1. Doelstellingen van het wetsontwerp 

Dit wetsontwerp beoogt uitvoering te geven aan de beleidsvoornemens van 
de regering op wetgevend gebied, zoals deze in de nota van 4 januari 1974 
(Kamerstuk 11 742, nr. 3) betreffende achtergronden en risico's van drugge-
bruik zijn uiteengezet. Over deze nota werd intussen door de Bijzondere 
Commissie voor het drugbeleid van de Tweede Kamer een verslag uitge-
bracht (Kamerstuk 11 742, nr. 7). Deze beleidsvoornemens hebben voorna-
meiijk betrekking op de strafbedreigingen en kunnen als volgt worden sa-
mengevat: 
- het invoeren van een aanzienlijk strenger strafrechtelijk regime ten aan-
zien van de handel in amfetaminen; 
- het zoveel mogelijk scheiden van de handel in hennepprodukten en drugs 
met onaanvaardbaar risico; 
- het terugbrengen van misdrijf tot overtreding van het aanwezig hebben 
(bezitten) voor eigen gebruik van hennepprodukten. 

Met betrekking tot de handel in drugs met onaanvaardbare risico's enerzijds 
en de handel in hennepprodukten anderzijds werd in de nota van 4 januari 
1974 reeds gesteld dat de verschillen in gevaarlijkheid der stoffen in de on-
derscheidene strafbedreigingen tot uiting dienen te komen. Hierbij werd ook 
de vraag gesteld of de in de Opiumwet voorziene strafbedreiging tegen de il-
legale handel in drugs, die een onaanvaardbaar risico opleveren, nog wel in 
overeenstemming is met de ernst van dit misdrijf. Aangezien deze handel 
steeds meer in de sfeer van de professionele criminaliteit komt te liggen, 
wordt een verhoging voorgesteld van de strafbedreiging voor delicten die 
samenhangen met deze onwettige handel. Ten aanzien van de binnenlandse 
handel in hennepprodukten wordt een verlaging in de strafbedreiging voor-
gesteld. Afzonderlijke strafbedreigingen worden ingevoerd vor overtreding 
van de verboden tot het binnen respectievelijk buiten Nederlands grondge-
bied brengen van de middelen. De voorgestelde strafbedreiging tegen han-
delingen die hierop betrekking hebben en daarbij opiaten, amfetaminen en 
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hallucinogenen in het geding zijn, is sterk verhoogd. De huidige maximale 
strafbedreiging is gehandhaafd voor zover het delict betrekking heeft op het 
over de grens brengen van hennepprodukten. 

De strafrechtelijke positie van de gebruiker van drugs met onaanvaardbaar 
risico wordt afzonderlijk geregeld. Het aanwezig hebben voor eigen gebruik 
van hennepprodukten wordt als overtreding met een geringe straf bedreigd. 

Tot een wijziging van zuiver terminologische aard strekt het voorstel om 
het woord 'aanwenden' - in de praktijk met 'gebruiken' aangeduid - in de 
reeks van strafbaar gestelde feiten te schrappen. Daar 'aanwezig hebben', 
hetwelk eveneens verboden is, 'aanwenden' mede omvat, brengt dit voor-
stel geen wijziging in de strafrechtelijke positie van de gebruiker. Overigens 
legt het openbaar ministerie ook nu reeds om bewijstechnische redenen 
meestal 'aanwezig hebben' ten laste. 

De tenuitvoerlegging van de beleidsvoornemens van de Regering op wetge-
vend gebied, zoals deze inde brief van 4 januari 1974 aan de Kamer zijn 
neergelegd, brengt mede dat ook aan meer stringente bewaking van het 
wettig verkeer van de onder het regime van artikel 2 vallende middelen aan-
dacht moet worden besteed. Het is immers te verwachten dat naarmate de 
illegale handel in deze middelen onder zwaardere druk zal komen te staan de 
pogingen tot het onwettig verkrijgen van in het wettig verkeer zijnde midde-
len in aantal en intensiteit zullen toenemen. De Regering acht het derhalve 
met het oog op de preventie noodzakelijk te bevorderen dat de hoeveelhe-
den van de in omloop zijnde middelen zoveel als mogelijk worden beperkt. 

Als uitvloeisels van dit uitgangspunt dienen te worden beschouwd de 
voorgestelde wijziging van artikel 4, eerste lid, met betrekking tot het voor-
schrijven van middelen, van artikel 6, tweede en derde lid, met betrekking tot 
het geven van voorschriften welke door beroepsbeoefenaren moeten wor-
den nageleefd, en van artikel 7, waarin een meer stringente regeling voor de 
verlening van opiumverloven is vervat. Analoog aan de mogelijkheid tot in-
trekking van deze verloven op grond van overtreding der voorschriften 
wordt voorgesteld het mogelijk te maken dat bij herhaalde overtreding door 
een beroepsbeoefenaar van ex artikel 6 gegeven voorschriften een admini-
stratieve sanctie wordt toegepast die een tijdelijke ontneming van bepaalde 
bevoegdheden inhoudt. 

Ten behoeve van de hulpverlening wordt een wijziging van artikel 6, derde 
lid, voorgesteld, waardoor het anders dan voorheen mogelijk wordt dat ook 
door de Kroon aangewezen instellingen over onder de wet vallende midde-
len beschikken voorde behandeling van verslaafden. Met name is hier ge-
dacht aan de verstrekking van vervangende middelen. De toepassing daar-
van blijft uiteraard voorbehouden aan hen die tot uitoefening der genees-
kunst bevoegd zijn. De overige wettelijke aanpassingen dragen een tech-
nisch karakter. 

Indien bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven 
voor dierenartsen zal over het ontwerp van die voorschriften overleg wor-
den gepleegd met de Minister van Landbouw en Visserij. 

1.2. Uitbreiding van de werkingssfeer van de Opiumwet 

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen welke in het voor-
gaande werden toegelicht, is een uitbreiding van de werkingssfeer van de 
Opiumwet noodzakelijk. De huidige Opiumwet spreekt slechts van verdo-
vende middelen. Het opnemen van de amfetaminen daarin maakt het nood-
zakelijk dat een ruimer begrip dan verdovend middel gehanteerd wordt. De 
ondergetekenden menen dat met het begrip 'bewustzijnsbeïnvloedend' vol-
doende wordt omschreven welke middelen in beginsel voor het regime van 
de Opiumwet is aanmerking komen. Het kiezen van deze ruim gestelde for-
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mule is noodzakelijk in verband met de zeer verschillende werking van de 
betrokken middelen. Enerzijds betreft het middelen met een uitgesproken 
dempende werking op het centrale zenuwstelsel (CZS), zoals opium en opi-
umalkaloïden, bijvoorbeeld heroïne. Anderzijds betreft het middelen met 
een stimulerende werking op het CZS, zoals amfetaminen en de daaraan 
verwante stoffen. Daarnaast is er de groep van middelen met een complexe 
werking op het CZS, die gewoonlijk als halluconogenen of psychotogenen 
worden aangeduid. Voorbeelden daarvan zijn lysergzuur-diaethylamide en 
tetrahydrocannabinol (THC). In de wet zelf worden criteria geformuleerd, 
waaraan bewustzijnsbeïnvloedende middelen, willen deze onder de werking 
van de Opiumwet gebracht kunnen worden, zullen hebben te voldoen. De 
criteria houden in dat deze bewustzijnsbeïnvloedende middelen bij aanwen-
ding bij de mens zowel tot schade voor zijn eigen gezondheid als tot schade 
voor de samenleving kunnen leiden. 

1.3. Structuur van de wet 

De in de voorgaande paragraaf aan de orde gestelde uitbreiding van de wer-
kingssfeer van de Opiumwet maakt het wenselijk enkele kanttekeningen te 
plaatsen bij haar structuur. Deze bepaalt immers de grenzen van de wer-
kingssfeer. 

Uit de samenhang van de artikelen van de Opiumwet blijkt, dat deze tot 
doel heeft - naast het uitvoering geven aan internationale verdragsverplich-
tingen - om het gebruik van de bij of krachtens de wet aangewezen midde-
len te beperken tot geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. Deze 
structuur brengt mee dat stoffen, die een bewustzijnsbeïnvloedende wer-
king hebben, en waarvan misbruik schade aan de gezondheid en aan de sa-
menleving kan toebrengen, maar waarvan het toepassingsgebied niet in 
hoofdzaak of in belangrijke mate binnen de geneeskundige of wetenschap-
pelijke sfeer ligt, moeilijk of niet onder de werking van de wet kunnen wor-
den gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor gevaarlijke roesmiddelen als verf-
verdunner, trichloorethyleen en andere stoffen, die een hoofdzakelijk indus-
triële toepassing vinden. De Opiumwet is om dezelfde reden niet geschikt 
als een instrument ter voorkoming van overmatig en daardoor risico's ople-
verend gebruik van genotmiddelen, zoals alcohol en tabak. 

De handhaving in de wet van hennep en hennepprodukten is gebaseerd 
op internationale verdragsverplichtingen. Ook moet rekening worden ge-
houden met een hernieuwde belangstelling voor hennepprodukten als ge-
neesmiddelen. Hierbij past een kanttekening over de toepassing van de Wet 
op de geneesmiddelenvoorziening. Deze wet voorziet in een toesing van 
werkzaamheid en onschadelijkheid en in de kwaliteitscontrole van genees-
middelen voordat zij in het maatschappelijk verkeer mogen worden ge-
bracht. De wet biedt geen mogelijkheid om het bezit voor persoonlijk ge-
bruik van geneesmiddelen anders dan door regulering van het aanbod te ka-
naliseren. Aan voorkoming van risico's voortvloeiende uit gebruik van ge-
neesmiddelen anders dan volgens het gebruiksvoorschrift, met name van 
oneigenlijk gebruik als genotmiddel, kan door toepassing van de Wet op de 
geneesmiddelenvoorziening geen wezenlijke bijdrage worden geleverd. 

Het samenstel van deze beperkende factoren brengt mede dat toepassing 
van het voorgestelde artikel 2, lid 2, onder a, van het ontwerp tot wijziging 
van de Opiumwet, in overweging moet worden genomen, wanneer de be-
wustzijnsbeïnvloedende werking van bijvoorbeeld een geneesmiddel aan-
leiding geeft tot oneigenlijk gebruik als genotmiddel en de daaruit voort-
vloeiende risico's voor de gebruiker en de samenleving als onaanvaardbaar 
moeten worden aangemerkt. 
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2. Onderscheid tussen hennepprodukten en drugs met onaanvaardbaar ri-
sico 

In het wetsontwerp wordt een onderscheid gemaakt tussen hennep en hen-
nepprodukten, vermeld op lijst II behorende bij de wet enerzijds, en de mid-
delen, vermeld op lijst I behorende bij de wet of aangewezen bij of krachtens 
artikel 2 van de wet anderzijds. De handel in, het aanwezig hebben en de fa-
bricage van beide categorieën van middelen blijft verboden. Voorgesteld 
wordt echter een differentiatie aan te brengen in de strafbaarstellingen, die 
verband houdt met het verschil in risico dat het gebruik van middelen uit de-
ze beide categorieën oplevert. 

De middelen vermeld op lijst I worden door de ondergetekenden in navol-
ging van het rapport van de Werkgroep verdovende middelen beschouwd 
als drugs waarvan het gebruik een onaanvaardbaar risico oplevert. Tot deze 
middelen behoren ook de amfetaminen en aanverwante stoffen, bedoeld in 
het huidige artikel 4A van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening. Wat 
betreft de schatting van de grootte van het risico verbonden aan het gebruik 
van een drug, verwijzen ondergetekenden naar de desbetreffende uiteenzet-
ting in het rapport van de Werkgroep verdovende middelen, blz. 64 en 65. In 
deze passage wordt uiteengezet van welke factoren dit risico afhankelijk is. 
Voor de beoordeling van het risico met het oog op het brengen van een mid-
del onder de werking van de Opiumwet, weegt zwaar het risico dat het ge-
bruik van dat middel voor de samenleving kan opleveren. 

Een niet te verwaarlozen risico voor de samenleving is naar het oordeel van 
ondergetekenden ook aan het gebruik van hennepprodukten verbonden, al 
achten zij dit risico minder zwaar dan het risico dat het gebruik der op lijst I 
vermelde middelen met zich brengt. 

Het voorstel om het bezit van een geringe hoeveelheid hennepprodukten 
vooreigen gebruik van misdrijf terug te brengen tot overtreding berust on-
der meer op de overweging dat het onderscheid in de beoordeling van het 
risico ook in de wetgeving tot uitdrukking dient te komen, wil deze niet in-
boeten aan geloofwaardigheid. 

Wat de overige strafbepalingen betreft die met betrekking tot hennep wor-
den vastgesteld, is voor grensoverschrijdende groothandel de strafbedrei-
ging 4 jaren gebleven, terwijl voor de overige handelsactiviteiten de strafbe-
dreiging is teruggebracht tot twee jaar. 

Lijst I omvat de middelen die nu onder de Opiumwet vallen met uitzondering 
van hennep en hennepprodukten, welke zijn vermeld op lijst II. Zoals hierbo-
ven reeds werd opgemerkt, zijn bovendien amfetaminen en aanverwante 
stoffen op lijst I geplaatst. 

De op lijst II geplaatste produkten van hennep zijn zodanig omschreven dat 
zij beperkt worden tot die hennepprodukten welke, zolang hier te lande een 
opiumwetgeving heeft gegolden, als zodanig bekend zijn. Aan het woord 
'gebruikelijk' wordt door het noemen van de uit het huidige artikel 3 van de 
Opiumwet overgenomen voorbeelden nog extra accent gegeven. 

De nog slechts sinds enkele jaren voorkomende 'hash-olie' (liquid hashish 
en liquid cannabis) wordt niet onder het regime van de overige henneppro-
dukten gebracht, omdat dit produkt zeer hoge concentraties van werkzame 
bestanddelen, waaronder tetrahydrocannabinol, kan bevatten. De daardoor 
aan het gebruik klevende risico's moeten als onaanvaardbaar worden be-
oordeeld. 

De hash-olie die wordt verkregen door de grondstof (hashish en hennep) 
met een organisch oplosmiddel (alcohol, aceton en dergelijke) uit te trekken, 
bestaat meestal in de vorm van een stroperige vloeistof. Er zijn echter ook 
extracten van hashish aangetroffen, die vrijwel vast waren. Tussen deze ex-
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tracten (op lijst I vermeld als 'elk preparaat dat hennephars bevat') en de 
hennepprodukten, voorkomende op lijst II, bestaat dit onderscheid dat in de 
op lijst II gebrachte produkten botanische fragmenten van de hennepplant 
aanwezig zijn, wat bij hashish altijd en bij hash-olie die zorgvuldig gefilterd 
is niet het geval is. Bovendien mogen in de op lijst II geplaatste produkten 
behalve hennephars en botanische fragmenten van de hennepplant geen 
andere substanties voorkomen. 

Onder die laatste substanties vallen onder meer de eerder genoemde op-
losmiddelen, als restant na verdamping achtergebleven in de hash-olie. 

Met betrekking tot de hennepprodukten die voorkomen op lijst II wordt in 
het wetsontwerp geen onderscheid gemaakt naar gelang het THC-gehalte, 
daar het ondoenlijk is dit gehalte bij de opsporing vast te stellen. De ge-
wichtshoeveelheid van 30 gram in het ontworpen artikel 11 bepaalt de grens 
tussen overtreding en misdrijf. De vaststelling van deze grens is geschied op 
grond van opsporingstechnische overwegingen. Tevens wordt met de geko-
zen hoeveelheid van 30 gram beoogd de bezitsoverdracht tussen gebruikers 
binnen de overtredingssfeer te houden. Uit gegevens afkomstig van de poli-
tie is gebleken dat van de personen die ter zake van het 'in bezit hebben' van 
hennepprodukten werden geverbaliseerd, ongeveer 60 % in het bezit was 
van een hoeveelheid hennepprodukten van 30 gram of minder. 

Met nadruk wordt erop gewezen, dat het gebruik van 30 gram marihuana 
of hashish risico's oplevert, al naar gelang de aard van het gebruik en de om-
standigheden waarin het gebruik plaatsvindt. Deze hoeveelheid mag dus ze-
ker niet als 'onschuldig' worden aangemerkt. 

In de paragraaf 'hennepprodukten' zal het standpunt van de ondergete-
kenden met betrekking tot deze middelen nog nader worden toegelicht. 

3. Delegatiebevoegdheid om bewustzijnsbeïnvloedende middelen onder 
de werking van de Opiumwet te brengen 

In de Opiumwet heeft de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
krachtens artikel 2, eerste lid, onder g, de bevoegdheid verdovende midde-
len aan te wijzen waarop de bepalingen van de Opiumwet van toepassing 
zijn. In de loop der tijden is een groot aantal middelen onder de werking van 
de Opiumwet gebracht, waaronder enige stoffen welke niet als verdovend 
middel in eigenlijke zin kunnen worden aangemerkt. Om die reden is in het 
ontwerp de delegatie van de bevoegdheid middelen aan te wijzen uitgebreid 
van verdovende middelen tot bewustzijnsbeïnvloedende middelen, die 
schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de samenleving. Deze bevoegd-
heid is echter anders dan in de geldende Opiumwet in beginsel toegekend 
aan de Kroon. Ingevolge het ontworpen artikel 2, tweede lid, onder a, kun-
nen middelen die ten tijde van de inwerkingtreding van de wet niet bekend 
zijn of middelen die wel bekend zijn maar waarvan de schadelijke werking 
eerst later wordt ontdekt, bij algemene maatregel van bestuur onder de wer-
king van de Opiumwet worden gebracht. 

Wanneer de Commissie voor verdovende middelen van de Economische en 
Sociale Raad van de Verenigde Naties beslist dat een middel als een 'verdo-
vend middel' in de zin van het Enkelvoudig Verdrag moet worden aange-
merkt, is Nederland verplicht het regime van de Opiumwet op dit middel toe 
te passen. Artikel 2, tweede lid, onder b van het ontwerp voorziet in de mo-
gelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur aan deze verplichting te 
voldoen. 

In spoedeisende gevallen kan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne ingevolge het ontworpen artikel 2, derde lid, een middel onder de wer-
king van de Opiumwet brengen. Dit besluit moet binnen 1 jaar door een al-
gemene maatregel van bestuur worden vervangen. 
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Waar in het voorafgaande sprake is van het brengen onder de werking van 
de Opiumwet houdt dit in: het gelijkstellen aan de middelen vermeld op lijst 
I. Dit volgt uit de opzet van het wetsontwerp, met name uit het ontworpen ar-
tikel 2, tweede lid jo. het ontworpen artikel 10. 

4. Strafbaarstelling van handel in drugs met onaanvaardbaar risico 

In de nota van 4 januari 1974 hebben de ondergetekenden de vraag opge-
worpen of nog terecht gesteld kon worden - d e nota van 4 juli 1972 ging hier 
nog van uit - dat de in de Opiumwet voorziene strafbedreiging tegen de han-
del in drugs met onaanvaardbaar risico niet als een belemmering voor een 
effectief optreden beschouwd moet worden. De ondergetekenden menen 
thans dat, nu steeds duidelijker blijkt dat de handel in drugs met onaan-
vaardbaar risico - met name de grensoverschrijdende handel - onderdeel 
uitmaakt en werkterrein is van de professioneel bedreven criminaliteit, een 
verhoging van de strafbedreiging wenselijk is. Het is moeilijk de overwegin-
gen van degenen die de internationale handel in handen hebben met zeker-
heid te taxeren. Dat de organisatoren berekenend te werk gaan mag als ze-
ker worden aangenomen. Het lijkt dan niet onaannemelijk dat het risico van 
een hoge straf een rol zal spelen. Waar deze handel een internationaal karak-
ter draagt lijkt het bovendien zinvol de gevangenisstraf voor deze feiten be-
ter af te stemmen op de strafbedreiging in enkele nabuurlanden, waar deze 
aanzienlijk hoger ligt. Ter vergelijking volgt hieronder een overzicht van de 
strafmaxima in enkele andere landen, waarbij voor alle duidelijkheid nog 
vermeld zij dat voorzichtigheid geboden is bij het onderling vergelijken van 
gegevens: 

België (wetsontwerp): 10-20 jaren dwangarbeid 
Bondsrepubliek Duitsland: 1-20 jaren gevangenisstraf 
Frankrijk: 10-20 jaren gevangenisstraf 
Engeland: 12 mnd. gevangenisstraf (summary conviction) of 14 jaren gevan-
genisstraf (on indictment), 
Denemarken: 6jaren gevangenisstraf 
Zweden: 1-10 jaren gevangenisstraf. 

Los hiervan zijn de ondergetekenden van oordeel dat dit delict zozeer de ge-
zondheid en het leven van mensen bedreigt dat de strafbaarstelling hieraan 
uitdrukking behoort te geven. De verhoging tot 8 jaar gevangenisstraf, en 
voor wat de internationale handel betreft tot 12 jaar, zijn een concretisering 
van de hierboven weergegeven overwegingen. 

5. Strafbaarstelling van het aanwezig hebben van drugs met onaanvaard 
baar risico 

Voorgesteld wordt een speciale lagere strafbedreiging van maximaal 1 jaar 
gevangenisstraf tegen het aanwezig hebben van drugs met onaanvaardbaar 
risico, voor zoveel dit bezit een geringe hoeveelheid betreft die bestemd is 
voor eigen gebruik. Het streven bij opsporing, vervolging en berechting van 
chronische gebruikers van deze drugs is erop gericht hen een behandeling 
te doen ondergaan. 

In gevallen, waarin het verboden handelen in hoofdzaak aan de verslavings-
toestand van de betrokkene moet worden geweten kan een genuanceerd 
vervolgingsbeleid een belangrijke bijdrage aan de hulpverlening leveren. 

Bij een voorwaardelijk sepot en bij een voorwaardelijke veroordeling kan als 
voorwaarde worden opgelegd dat de verslaafde zich onder behandeling 
stelt. De toepassing van het strafrecht dient er op die wijze toe dat er een 
opening geboden wordt dat voor verslaafden die zich niet uit eigen bewe-
ging tot een hulpverleningsinstantie hebben gewend, een behandeling in 
gang gezet wordt. 
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6. Hennepprodukten 

In paragraaf 2 werd reeds vermeld dat uitgaande van een verschil in risico 
tussen hennepprodukten enerzijds en de nu onder de Opiumwet vallende 
middelen benevens amfetaminen anderzijds, differentiatie is aangebracht in 
de strafbedreigingen. 

Tot de voordelen van deze wetswijziging behoort onder meer, dat van stig-
matisering van gebruikers in veel mindere mate sprake zal zijn. Wanneer een 
proces-verbaal ter zake van een hennepovertreding wordt opgemaakt, volgt, 
indien niet tot sepot wordt besloten, transactie of een veroordeling. Het Be-
sluit registratie justitiële gegevens zal worden aangepast. 

De ondergetekenden hopen tevens met de hier aan de orde zijnde wijziging 
een scheiding van markten voor hennepprodukten en markten voor drugs 
met onaanvaardbaar risico te bevorderen, zodat hennepgebruikers minder 
kans lopen in aanraking te komen met handelaren in opiaten, amfetaminen 
en dergelijke. In dit verband zij verwezen naar de beschouwingen ter zake in 
het rapport van de Werkgroep verdovende middelen, blz. 55 en 56. 

Wat het gebruik betreft noodzaakt een aantal factoren tot voorzichtigheid in 
het beleid met betrekking tot de hennepprodukten. Allereerst is de kennis 
omtrent de risico's van het gebruik van hennepprodukten nog onvolledig. 
Voorts bestaat ten aanzien van dit gebruik nog niet de mogelijkheid om door 
middel van wettelijke regelingen de risico's te beperken. Zo is het bij voor-
beeld niet mogelijk een grens aan te geven waarboven gesteld mag worden 
dat een hennepgebruiker 'onder invloed' is. De technieken om deze stoffen 
in lichaamsvloeistoffen aan te tonen zijn nog niet zodanig ontwikkeld dat in 
alle gevallen met zekerheid kan worden gesteld dat gebruik heeft plaatsge-
vonden, laat staan in welke mate dit is geschied. 

De onwettige handel binnen de landsgrenzen en de internationaal georgani-
seerde handel worden in het ontwerp als misdrijven aangemerkt, waarop 
onderscheidenlijk maximaal twee en vier jaar gevangenisstraf wordt 
gesteld. Deze strafbedreigingen zijn afgestemd op de differentiatie in het 
binnenlands beleid. De hoogte van de strafbedreiging voor de grensover-
schrijdende handel is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat het in Neder-
land gevoerde beleid geen inbreuk mag maken op de internationale rechts-
orde. 

7. Het Enkelvoudig Verdrag en gebruik en bezit voor eigen gebruik van bij 
dit verdrag aangewezen middelen 

Artikel 36 van het Enkelvoudig Verdrag, waarin voorschriften worden gege-
ven betreffende de nationale strafbepalingen, verplicht de bij dit verdrag 
Partij zijnde staten niet tot strafbaarstelling van het 'gebruik' van de bij het 
verdrag aangewezen middelen. In de huidige Opiumwet is 'gebruik', waar-
voor het woord 'aanwenden' wordt gebezigd, wel strafbaar gesteld. Zoals 
reeds in de Inleiding werd vermeld, bevat het ontwerp een voorstel om 'aan-
wenden' uit de reeks van strafbaar gestelde handelingen te lichten. Dit 
brengt echter, zoals daar werd uiteengezet, geen wijziging in de strafrechte-
lijke positie van de gebruiker, aangezien het 'aanwezig hebben' van de onder 
de werking van de Opiumwet vallende middelen strafbaar blijft. 

De vraagstelling spitst zich derhalve toe op dit 'aanwezig hebben', waarvoor 
in het Enkelvoudig Verdrag de term 'bezit' wordt gebruikt. Staat het de bij dit 
verdrag Partij zijnde staten vrij het bezit voor eigen gebruik van een of meer 
'verdovende middelen' uit de sfeer van het strafrecht te lichten? In dit ver-
band zijn van belang de artikelen 36, 37, 4 en 33 van het Enkelvoudig Ver-
drag. 
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Wanneer men uitgaat van de veronderstelling dat het Enkelvoudig Verdrag 
niet is opgesteld met de bedoeling de gebruiker te straffen, is zeer wel verde-
digbaar dat artikel 36, waarin gebruik niet wordt genoemd, ook niet tot strek-
king heeft de staten te verplichten tot strafbaarstelling van het bezit voor ei-
gen gebruik. 'Bezit' dat ingevolge artikel 36 als een strafbaar feit dient te 
worden beschouwd, zou dan geïnterpreteerd moeten worden als 'bezit in 
verband met illegale handel'. Artikel 37 betreffende inbeslagneming en ver-
beurdverklaring verwijst naar artikel 36, zodat moet worden aangenomen 
dat 'bezit' in deze bepaling dezelfde betekenis heeft als in artikel 36. 

In de artikelen 4 en 33 moet 'bezit'echter ruimer worden opgevat. Immers 
artikel 4 verplicht partijen gebruik en bezit van 'verdovende middelen' uit-
sluitend tot geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden te beperken, 
terwijl artikel 33 partijen verbiedt het bezit van 'verdovende middelen'toe te 
laten zonder wettelijke toestemming, welke toestemming ingevolge artikel 4 
slechts mag worden gegeven voor medische en wetenschappelijke doel-
einden. 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie, dat het Enkelvoudig Verdrag en met 
name artikel 36 weliswaar partijen niet verplicht tot strafbaarstelling van het 
bezit voor eigen gebruik, maar dat het ingevolge de artikelen 4 en 33 de sta-
ten niet is toegestaan personen in het bezit te laten van 'verdovende midde-
len' die niet bestemd zijn voor geneeskundige of wetenschappelijke doel-
einden. 

In het Nederlandse recht is ontneming van dit bezit door middel van inbe-
slagneming, verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer slechts mo-
gelijk, wanneer er sprake is van een strafbaar feit. Het Enkelvoudig Verdrag 
laat derhalve geen ruimte voor een volledige decriminalisering van het bezit 
voor eigen gebruik van 'verdovende middelen' die onder de werking van het 
verdrag vallen. 

II. Artikelen 

Artikel 1 (artikel I, onder A). In het eerste lid zijn een aantal begripsomschrij-
vingen opgenomen welke voor zich spreken. Dein het eerste lid van het vi-
gerende artikel 1 gegeven definities van onderscheidene stoffen zijn verval-
len, omdat deze stoffen zijn omschreven in de lijsten bedoeld in de artikelen 
2 en 3 van het ontwerp. 

Het tweede lid is opgenomen ter vereenvoudiging van lijst I; hierdoor 
wordt het telkenmale vermelden 'en zijn zouten' achter een op de lijst ge-
plaatste substantie overbodig. Het derde lid bevat een bepaling welke reeds 
voorkomt in het eerste lid, D, van het vigerende artikel 2. In verband met de 
invoering van het begrip 'binnen of buiten het grondgebied van Nederland 
brengen' (vide artikelen 2, eerste lid, A en 3, A, van het ontwerp) zijn de le-
den 4 en 5 (vigerende leden 2 en 3) aangepast. 

Artikelen 2 en 3 (artikel I, onder B en C). Deze artikelen behoeven na hetgeen 
daaromtrent in het algemene deel is gesteld geen nadere toelichting. 
Slechts zij nog vermeld dat de in de vigerende artikelen voorkomende be-
grippen in-, uit- en doorvoer zijn vervangen door 'binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland brengen', zulks om duidelijker te doen uitko-
men dat het in dezen niet gaat om in-, uit- of doorvoer in de zin van de Alge-
mene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31) maar in de zin 
van het Enkelvoudig Verdrag. 

Artikel 3a (artikel I, onder D). Het voorgestelde artikel is een combinatie van 
hetgeen is bepaald in de vigerende artikelen 2, tweede lid, en 3, tweede en 
derde lid. 
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Artikel 4 (artikel I, onder E). De herziening van het eerste lid maakt het mo-
gelijk dat, naast formele voorschriften met betrekking tot het recept, door de 
Kroon materiële regelen worden gegeven omtrent het voorschrijven. 

Hiermede wordt in de eerste plaats een basis gelegd voor maatregelen, 
die bevorderen dat de toepassing van in artikel 2 bedoelde middelen in de 
geneeskunst, de tandheelkunst en de diergeneeskunst zo verantwoord mo-
gelijk plaatsvindt. Enerzijds wordt daarmede beoogd te voorkomen dat gro-
te hoeveelheden worden voorgeschreven, zonder dat daaraan een werkelij-
ke behoefte bestaat; anderzijds is een beperking van de in de maatschappe-
lijke circulatie zijnde hoeveelheden van de middelen belangrijk voor de pre-
ventie van misbruik. 

In de tweede plaats wordt door de wijziging een basis verschaft voor het 
stellen van regelen omtrent het voorschrijven van vervangende middelen, 
zoals methadon. 

De wijziging van het derde lid houdt verband met het feit dat het in de 
praktijk voorkomt dat een persoon telkens onder een andere naam of met 
een ander adres bij meerdere artsen bewustzijnsbeïnvloedende middelen 
weet te verkrijgen. De bepaling in het onder 3° toegevoegde vierde lid is een 
complement op de maatregel bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het ont-
werp, krachtens welke een geneeskundige de in artikel 2 bedoelde middelen 
niet aanwezig mag hebben en ook niet mag verstrekken, toedienen daaron-
der begrepen. 

Artikel 5 (artikel I, onder F). Artikel 5 is redactioneel aangepast aan in de arti-
kelen 2, eerste lid, A en 3, A, omschreven verbod tot het binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland brengen van de onder deze wet vallende midde-
len. Voorts is de derde volzin van het vigerende artikel 5 inzake de in-, uit- en 
doorvoer van bereid opium en van bereidingen van bereid opium niet opge-
nomen omdat de desbetreffende bepaling zijn betekenis heeft verloren. 

Artikel 6 (artikel I, onder G). Het eerste lid (onder 1") is redactioneel gewijzigd 
zulks in verband met het feit dat de bevoegdheid van de Minister. be-
doeld in het eerste lid, onder a, van het vigerende artikel 6, is komen te ver-
vallen. De in het tweede en derde lid neergelegde bepalingen zullen nog uit-
sluitend van toepassing zijn op de middelen, geplaatst op lijst I van de Opi-
umwet. 

Met betrekking tot het derde lid (onder 3 ) zij het volgende opgemerkt. 
Voorgesteld wordt om ten aanzien van in het bijzonder geneeskundigen, 
tandartsen en dierenartsen de mogelijkheid te openen bij algemene maatre-
gel van bestuur voorschriften te geven welke ondanks de algehele onthef-
fing van het verbod tot het vervoeren, aanwezig hebben en verstrekken van 
de betrokken middelen, door hen in acht genomen moeten worden. Deze 
mogelijkheid bestaat reeds ten aanzien van gevestigde apothekers, apo-
theekhoudende geneeskundigen en dierenartsen. Gedacht wordt hierbij bij 
voorbeeld aan voorschriften ter beperking van de toepassing van bewust-
zijnsbeïnvloedende middelen in de geneeskunst, de tandheelkunst en de 
diergeneeskunst. Het kenmerkende van de voorgestelde wijzigingen in het 
tweede en derde lid wordt gevormd door de omstandigheid dat overtreding 
van een bij algemene maatregel van bestuur te geven voorschrift een zelf-
standig delicht zal opleveren en niet langer - zoals in de huidige constructie 
van het tweede lid - tot gevolg zal hebben dat de ontheffing niet meer geldt 
en de betrokkene rechtstreeks een of meer verboden van artikel 2 overtreedt. 
Een tweede gevolg van de gekozen constructie is dat in de onderdelen a en b 
van het tweede lid de verplichting geschrapt is de bepalingen respectievelijk 
van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van de Wet op de Uitoefe-
ning van de Diergeneeskunst na te leven. Naast de voorschriften te geven in-
gevolge het voorgestelde tweede lid en naast de in het voorgestelde artikel 
3a, tweede lid, gegeven bevoegdheid om voorschriften te geven ter verzeke-
ring van de naleving van het Enkelvoudig Verdrag of om misbruik te voorko-
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men, welke bevoegdheid tevens zal gaan gelden ten aanzien van de midde-
len, bedoeld in artikel 2, bestaat geen behoefte meer tot handhaving van het 
bepaalde in het slot van de onderdelen a en b van het tweede lid van het hui-
dige artikel 6. 

In aansluiting op het bepaalde in het derde lid (nieuw) wordt in een toe te 
voegen vijfde lid (onder 5") de mogelijkheid van het treffen van een admini-
stratiefrechtelijke sanctie voorgesteld. Het voorgestelde zesde lid bevat de 
maximum duur van de geldigheid van de sanctie. De ondergetekenden ach-
ter de sanctie, ingevolge welke een geneeskundige geen bewustzijnsbeïn-
vloedende middelen meer mag vervoeren, aanwezig hebben of verstrekken 
(waaronder begrepen toedienen) gerechtvaardigd bij herhaalde overtreding 
van een krachtens het derde lid gegeven voorschrift. Het spreekt voor zich 
dat de in het vijfde lid bedoelde sanctie mede van toepassing moet zijn ten 
aanzien van personen bevoegd tot het afleveren van bewustzijnsbeïnvloe-
dende middelen, te weten de apothekers, apotheekhoudende geneeskundi-
gen en dierenartsen. Zoals reeds in het algemene deel is opgemerkt, wordt 
in het voorgestelde derde lid tevens de mogelijkheid geopend, dat bij de in 
dat lid bedoelde algemene maatregel van bestuur instellingen worden aan-
gewezen, waarin bewustzijnsbeïnvloedende middelen aanwezig mogen zijn. 
In de inleiding van het algemene deel werd reeds opgemerkt dat de toepas-
sing van de middelen uiteraard voorbehouden zal zijn aan hen die tot uitoe-
fening der geneeskunst bevoegd zijn. De wijziging van het vierde lid (onder 
4") is slechts van redactionele aard. 

Artikel 7 (artikel I, onder H). Het eerste lid houdt een meer stringente rege-
ling in dan die vervat in het eerste lid van het vigerende artikel 7. Zo zal de 
Minister een verlof voorwetenschappelijke en instructieve doeleinden 
slechts kunnen verlenen indien te zijnen genoegen wordt aangetoond dat 
men het verlof ook uit dien hoofde nodig heeft. Opgemerkt zij nog dat in ste-
de van het woord 'demonstraties' als genoemd in het vigerende artikel 7, 
eerste lid, onder a, in het onderhavige eerste lid wordt gesproken van in-
structieve doeleinden. Deze wijziging wordt voorgesteld om ook ten behoe-
ve van onderwijskundige doeleinden de mogelijkheid te openen voor het 
aanwezig hebben van bewustzijnsbeïnvloedende middelen. Voor wat betreft 
de handel en fabricage zal het verlof slechts kunnen worden verleend voor 
zover het belang van de volksgezondheid zulks vordert. Dit betekent dat, in-
dien voor de voorziening in Nederland van de middelen een voldoende aan-
tal verloven is verstrekt geen nieuwe verloven meer zullen worden verleend. 
De voorgestelde stringente regeling is in het bijzonder van belang met het 
oog op het door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid uit te oefenen 
toezicht op de naleving van de bij en krachtens de Opiumwet gegeven voor-
schriften. Het tweede lid opent de mogelijkheid een verlof onder beperkin-
gen, derhalve ook voor een bepaalde tijd, te verlenen. In het derde lid zijn nu 
de gronden voor intrekking van een verlof opgenomen. De wijziging van het 
vierde lid is slechts van redactionele aard. 

Artikel8 (artikel I, onder I). In deze bepaling worden als ambtenaren belast 
met de opsporing aangewezen de personen die ook ingevolge het bestaan-
de artikel 8 opsporingsbevoegdheid hebben. De formulering sluit aan bij het 
Wetboek van Strafvordering en de Gezondheidswet. 

Artikel 9, vijfde lid (artikel I, onder J). In dit artikellid worden de ruime opspo-
ringsbevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de ver-
bodsbepalingen in de Opiumwet, slechts gehandhaafd voor de in deze wet 
als misdrijf gekwalificeerde delicten. 

Artikel 10 (artikel I, onder K). in het voorgeselde artikel 10, dat betrekking 
heeft op de middelen, vermeld op lijst I, is het reeds in het vigerende artikel 
10 neergelegde onderscheid tussen schuld- en opzetdelicten gehandhaafd. 
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Daarnaast is op het stuk van de opzetdelicten in het tweede, derde en vierde 
lid een differentiatie in de strafbedreigingen aangebracht naar gelang de 
aard van de verschillende verbodsbepalingen. Het beoogde mildere strafre-
gime ten aanzien van de gebruikers ten slotte is neergelegd in het vijfde lid. 
De ondergetekenden hebben gemeend dit regime ook te moeten doen gel-
den voor de gebruiker die de grens overschrijdt. Het eerste lid van dit artikel 
bevat de strafbaarstelling van de niet-opzettelijke overtreding van de bij of 
krachtens de Opiumwet gestelde regelen met betrekking tot die middelen. 
Deze schuldvorm van de delicten wordt anders dan in de geldende Opium-
wet, in een afzonderlijk lid omschreven en strafbaar gesteld. De bepaling 
komt overeen met een onderdeel van het bestaande artikel 10, eerste lid, en 
omvat tevens het bestaande artikel 10, tweede lid. Het maximum der geld-
boete is opgetrokken. 

In het tweede lid wordt het opzettelijk aanwezig hebben van middelen en 
het opzettelijk aanbieden van een vals of vervalst recept of een recept waarin 
een andere naam of een ander adres is vermeld dan de naam of het adres 
van degene te wiens behoeve het recept is voorgeschreven, met straf be-
dreigd. Het derde lid bevat de strafbaarstelling van de overige opzettelijk ge-
pleegde in artikel 2 verboden handelingen, met uitzondering van het bren-
gen binnen of buiten het grondgebied van Nederland, welke laatste hande-
ling in het vierde lid met een zwaardere straf wordt bedreigd. 

In het vijfde lid wordt zoals reeds vermeld het aanwezig hebben of het 
over de grens brengen van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen 
gebruik, afzonderlijk strafbaar gesteld. 

Artikel 11 (artikel I, onder L). In dit artikel hetwelk betrekking heeft op de 
hennepprodukten vermeld op lijst II, is een gelijke constructie gevolgd als in 
artikel 10. Het eerste lid bevat de strafbaarstelling van de niet-opzettelijke 
overtreding van de bij artikel 3 van de Opiumwet gestelde verboden met be-
trekking tot die middelen. 

Het tweede lid bevat de strafbaarstelling van de opzettelijk gepleegde ver-
boden handelingen met die middelen, waartoe ook het aanwezig hebben be-
hoort, terwijl in het derde lid het over de grens brengen van hennepproduk-
ten met een zwaardere straf wordt bedreigd. 

In het vierde lid wordt het aanwezig hebben of het over de grens brengen 
van een geringe hoeveelheid, die in hoofdzaak kan worden geacht bestemd 
te zijn voor eigen gebruik, uitgezonderd van de toepassing van het tweede 
en derde lid, waardoor met betrekking tot dit bezit het eerste lid geldt. 

De gekozen hoeveelheid van dertig gram strekt ertoe een kleine marge te 
laten voor overdracht van bezit tussen gebruikers onderling, zodat deze on-
der de geringere strafbedreiging van het eerste lid valt. 

Artikel 12 (artikel I, onder M). Dit artikel regelt op de thans gebruikelijke wij-
ze de strafvervolging van de rechtspersoon. 

Artikel 13 (artikel I, onder N). Ingevolge deze bepaling in samenhang 
met het ontworpen artikel 11, eerste en vierde lid, is het aanwezig hebben 
van een geringe hoeveelheid hennepprodukten, in hoofdzaak bestemd voor 
eigen gebruik, een overtreding. 

Een tweede wijziging ten opzichte van de geldende Opiumwet bestaat 
hierin, dat handelen in strijd met de voorschriften gegeven krachtens de Opi-
umwet, altijd als een overtreding wordt aangemerkt. Met betrekking tot het 
niet naleven van deze voorschriften wordt dus geen onderscheid gemaakt 
tussen schuld en opzet. In dit geval, te weten het handelen in strijd met de 
voorschriften gegeven krachtens de Opiumwet, geven de ondergetekenden 
eraan de voorkeur dat dit handelen als een overtreding wordt aangemerkt. 

De sanctie op ernstige vergrijpen verband houdende met het niet naleven 
van de voorschriften ligt ten aanzien van de verlofhouder in de intrekking 
van het verlof. Deze intrekking is mogelijk ingevolge het ontworpen artikel 7, 
derde lid. Ten aanzien van artsen, apothekers, tandartsen en vroedvrouwen 
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kan in geval van ernstige opzettelijke overtreding van een voorschrift een 
tuchtrechtelijke maatregel worden genomen. Voorts kan ingevolge het ont-
worpen artikel 6, vijfde lid, door de eerste ondergetekende worden beslist, 
dat de ontheffing van een of meer verboden niet langer van toepassing is op 
hem die bij herhaling is veroordeeld wegens overtreding van een voor-
schrift. 

Artikel 13a (artikel I, onder O). Dit artikel stelt verbeurdverklaring of onttrek-
king aan het verkeer imperatief. De bepaling komt overeen met het derde lid 
van het geldende artikel 10 en vloeit voort uit de verplichtingen van het En-
kelvoudig Verdrag. Hiervoor zij verwezen naar paragraaf 7. 

Artikel II. De voorgestelde wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoor-
ziening vloeit voort uit het voornemen amfetaminen en soortgelijke middelen 
door plaatsing op lijst I onder de werkingssfeer van de Opiumwet te brengen. 

Artikel III. De in dit artikel voorgestelde invoeging in het Wetboek van Straf-
vordering maakt preventieve hechtenis mogelijk in geval van een misdrijf 
met betrekking tot hennepprodukten. Met name in het geval van handel in 
hennepprodukten kan het, in verband met de vertakking van deze handel, in 
het belang van de opsporing noodzakelijk zijn voorlopige hechtenis toe te 
passen. 

ArtikelIV. De omstandigheid, dat de overtredingen bedoeld in de artikelen 
10, eerste lid, en 11, eerste lid, van de Opiumwet overtredingen zijn en de 
overige strafbare feiten in die wet misdrijven kan tot allerlei processuele 
complicaties leiden, als, zoals zonder bijzondere wettelijke voorziening het 
geval zou zijn, van die overtredingen de kantonrechter en van de misdrijven 
de arrondissementsrechtbank kennis neemt. Daarom wordt hier bepaald, 
dat ook de overtredingen tot de kennisneming van de arrondissements-
rechtbank behoren. Dit is voor deze casuspositie de gebruikelijke oplossing. 
Deze is niet alleen gekozen in de overige, in artikel 56 van de Wet op de rech-
terlijke organisatie genoemde gevallen, maar ook in de Wet op de economi-
schedelichten. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
I. Vorrink 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt. 
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