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13 407 Wijziging van de Opiumwet en enige daarmee verband 
houdende bepalingen in andere wetten 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de werkings-
sfeer van de Opiumwet (Stb. 1928,167) uit te breiden en differentiatie aan te 
brengen in de strafbedreigingen; 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel I 

De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 1 wordt gelezen: 
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. Onze Minister: Onze Ministervan Volksgezondheiden Milieuhygiëne; 
b. substantie: stof van menselijke, dierlijke, plantaardige of chemische oor-
sprong, daaronder begrepen dieren, planten, delen van dieren of planten, 
alsmede micro-organismen; 
c. preparaat: een vast of vloeibaar mengsel van substanties; 
d. middel: substantie of preparaat; 
e. Enkelvoudig Verdrag: het op 30 maart 1961 te New York gesloten Enkel-
voudig Verdrag inzake verdovende middelen goedgekeurd bij Wet van 2 
maart 1964 (Stb. 111). 

2. Voor toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wor-
den de zouten van de substanties met die substanties gelijkgesteld. 

3. Voor de toepassing van deze wet wordt onder vervaardigen begrepen 
raffineren en omzetten. 
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4. Onder binnen het grondgebied van Nederland brengen van midde len, 
bedoeld in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het b innen het grondgebied van 
Nederland brengen van de voorwerpen of goederen, waar in die middelen 
verpakt of geborgen zijn en elke op het verder vervoer, de opslag, de afleve-
r ing, ontvangst of overdracht gerichte handel ing, met betrekking tot die m id -
delen, die binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, of tot de 
voorwerpen of goederen, waar in die middelen verpakt of geborgen zijn. 

5. Onder buiten het grondgebied van Nederland brengen van midde len, be-
doeld in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het buiten het grondgebied van Ne-
der land brengen van de voorwerpen of goederen, waar in die middelen ver-
pakt of geborgen zijn en het met bestemming naar het bui tenland vervoe-
ren, ten vervoer aannemen of ten vervoer aanbieden, het ten uitvoer aange-
ven in de zin van de A lgemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 
1961,31) of het in , op of aan een naar het bui tenland bestemd vaar-, voer- of 
luchtvaartuig aanwezig hebben van die midde len, of van die voorwerpen of 
goederen. 

B 

Artikel 2 word t gelezen: 
1. Het is verboden: 
a. de middelen vermeld op de bij deze wet behorende lijst I, 
b. de middelen aangewezen krachtens het tweede of derde l id van dit artikel 
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 
B. te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te ver-
strekken of te vervoeren; 
C. aanwezig te hebben; 
D. te vervaardigen. 

2. Bij a lgemene maatregel van bestuur kunnen worden aangewezen: 
a. bewustzi jnsbeïnvloedende middelen, welke bi j aanwending bij de mens 
kunnen leiden tot schade voor zijn gezondheid en schade voor de samenle-
v i ng ; 
b. midde len, welke onder de werk ing van het Enkelvoudig Verdrag zijn ge-
bracht. 

3. Indien aanwi jz ing van een middel krachtens het tweede lid in overweging 
is, en naar het oordeel van Onze Minister een onverwi j lde voorz iening is ver-
eist, kan aanwi jz ing geschieden bij besluit van Onze Minister. 

Dit besluit bli jft, behoudens eerdere intrekking, van kracht, totdat de alge-
mene maatregel van bestuur waarbi j het betreffende middel word t aange-
wezen, in werk ing treedt, doch uiterli jk tot een jaar na het in werk ing treden 
van het besluit. 

4. Een besluit ingevolge het derde lid wordt geplaatst in de Nederlandse 
Staatscourant. 

C 

Art ikel 3 word t gelezen: 
Het is verboden de middelen, vermeld op de bij deze wet behorende lijst 

II: 
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 
B. te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te ver-
strekken of te vervoeren; 
C. aanwezig te hebben; 
D. te vervaardigen. 
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