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

1 Samenstelling: 

Vaste Commissie voor Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne: Hendriks (PvdA), Versloot (PvdA), 
Terwindt (Plv.) (KVP), Franssen (KVP), De Jong 
(VVD), Louwes (VVD), Ten Kate-Veen (CHU), 
Christiaanse(ARP), Boekman (CPN), Hoefna-
gels (PPR), Schwarz (Voorzitter) (D'66), Meule-
man (SGP) en Van Marion (BP). 

Vaste Commissie voor Justitie: Brongersma 
(PvdA) (voorzitter). Versloot (PvdA), Kauling-
freks (KVP), Letschert (KVP), Polak (VVD), Piket 
(CHU), Boukema (ARP), Boekman (CPN), Agter-
berg (PPR), Schwarz (D'66), Meuleman (SGP) 
en Van Marion (BP). 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES1 VOOR VOLKSGE 
ZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE EN VOOR JUSTITIE 
Vastgesteld 22 april 1976 

De leden van de fracties van de K.V.P., de C.H.U. en de A.R.P., die voorop-
stelden, dat bij de beoordeling van het voorgestelde nieuwe wettelijke regi-
me een belangrijk aspect is, dat de regering de overtuiging heeft, dat het 
wetsontwerp, wet geworden, niet in strijd zal komen met onze internationale 
verantwoordelijkheid en onze internationale verplichtingen, in het bijzonder 
- zij het niet uitsluitend - krachtens het Enkelvoudig Verdrag, gaven te ken-
nen het voornemen te hebben bij de openbare beraadslaging met de be-
windslieden van gedachten te wisselen overeen aantal punten, die voor hen 
de aanvaardbaarheid, uitvoerbaarheid en geloofwaardigheid van het wets-
voorstel bepalen. 

Deze leden stelden zich voor bij die gelegenheid met name in te gaan op: 
a. De mogelijkheden tot verbetering van opvang en behandeling van ver-

slaafden; 
b. De versterking van preventie en voorlichting; 
c. De aanprijzing van drugs; 
d. De voornemens ten aanzien van het justitiële beleid, dat zich weliswaar 

sterk zal richten op de handel, maar dat toch ook gebaseerd zal moeten zijn 
op de blijvende strafbaarheid van het gebruik, welk laatste punt gezien moet 
worden in het licht van de bij herhaling van regeringswege verkondigde stel-
ling dat het in de bedoeling ligt zodra mogelijk het gebruik buiten de sfeer 
van het strafrecht te brengen. 

De hier aan het woord zijnde leden stelden voorts de vraag, welke maatre-
gelen worden overwogen om een duidelijke hantering en toepassing van de 
wet te waarborgen en welke instructies daartoe aan justitiële en politiële or-
ganen en ambtsdragers zullen worden gegeven. Is een nauwe samenwer-
king tussen de Departementen van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken gewaarborgd? 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de P.P.R. betreurden het, dat in 
de nieuwe regeling op twee plaatsen een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 
van het strafrecht 

1e. door enkel ter nakoming van internationale verplichtingen het bezit 
vooreigen gebruik van hennep- en hennepprodukten strafbaar te stellen, of-
schoon dit bezit naar het oordeel van de regering niet strafwaardig is; 
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2e. door enkel o m een dwangbehandel ing mogel i jk te maken de verslaaf-
den aan drugs met onaanvaardbaar risico strafbaar te stel len, ofschoon deze 
personen ook door de Regering als patiënten en niet als misdadigers wor-
den beschouwd. 

De hier aan het woo rd zijnde leden hadden tegen een zodanig gebruik van 
het strafrecht ernstige bezwaren. 

Hoe moet overigens de dwangverp leg ing van een verslaafde ingeleid 
worden, indien slechts een kleine hoeveelheid van een drug met onaan-
vaardbaar risico bi j hem aangetroffen word t en dus geen preventieve hech-
tenis meer mogel i jk is? 

Bestaan er enigszins gemot iveerde ramingen van de «dark numbers» be-
t re f fendede in dit ontwerp bedoelde misdr i jven en overtredingen? Zo ja, 
welke is dan de geschatte omvang daarvan? 

De leden van de fractie van D'66 stelden de vraag, of Keerpunt 72, hoofd-
stuk I, punt 3 (blz. 12) nog steeds ui tgangspunt is voor het drugbeleid van de 
Regering? Dit komt in hoofdzaak neer op : 

a. gebruik van soft drugs is v r i j . 
b. handel in soft drugs is gelegaliseerd, gekanaliseerd en gecontroleerd. 
c. gebruikers van hard drugs worden sociaal-medisch behandeld. 
d. handel in soft drugs behalve die in sub b genoemd en handel in hard 

drugs zijn ernstige misdr i jven. 
In dit verband zouden de hier aan het woo rd zijnde leden gaarne verne-

men welke stappen de Regering in concreto zal doen - en wanneer - o m het 
Enkelvoudig Verdrag zodanig te wi jz igen dat de bovengenoemde punten 
redelijk kunnen worden ui tgevoerd. 

Voorts stelden deze leden de vraag, of het de Regering logisch voorkomt 
de handel in soft drugs veel strenger te straffen dan het bezit daarvan, en in 
de toekomst het bezit mogel i jkerwi js zelfs straffeloos te maken. Het zal dan 
immers slechts door misdri j f mogel i jk zijn o m aan de middelen te komen die 
nodig zijn om een legale handel ing te verr ichten. Bij het wetsvoorstel pleegt 
de verkoper (handelaar) een misdri j f , de koper (gebruiker) een overt reding. 
Dit is alsof men alleen diefstal straft, en de heler vri j uit laat gaan, of - zoals 
in sommige landen - de prost i tuee straft, maar de klant niet. 

Verder zouden de het w o o r d voerende leden het op prijs stellen te verne-
men, of de Regering voornemens is op even krachtige wi jze voor l icht ing te 
geven over de risico's van drugs als over die van het gebruik van alcohol, het 
roken van sigaretten, het snoepen en het niet gebruiken van anti-concepti-
onele middelen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de volgende vragen: 
Acht de Regering het maken van zgn. «softdrugs» tot een overtreding niet 

in str i jd met de uitspraak, dat het bezit van zgn. «soft-drugs» door gebruikers 
zelden of nooit zal worden vervolgd? 

Kan de Minister van Just i t ie mededelen welke de bezwaren van de Zweed-
se Minister van Justi t ie zijn tegen het Nederlandse drugbeleid en in hoever-
re deze Minister na zijn bezoek hier te lande deze bezwaren heeft gehand-
haafd? 

Acht de Minister het toelaatbaar dat in club-, buurt- of jeugdhuizen het ge-
bruik van zgn. ««soft-drugs»» word t toegestaan of bevorderd? 

Acht de Minister dit ook toelaatbaar in gebouwen waarvan de exploitat ie-
kosten door gemeentel i jke overheden worden gesubsidieerd? 

Is het waar dat de grote meerderheid van de gebruikers van zgn. «soft-
drugs» jeugdige personen zijn? Moet mede daarom de overheid niet bi jzon-
dere voorschrif ten ter bescherming van deze personen geven? 

Is de Minister ervan over tu igd, dat het voorgestelde toegestane gebruik 
van Marihuana en andere zgn. ««soft-drugs» voo reen groot deel van de ge-
bruikers niet leidt tot het overgaan op heroïne en andere zgn. «hard-drugs»? 

Hoe is de norm van 30 gram ontstaan voor het ten behoeve van «eigen ge-
bruik» in bezit mogen hebben van zgn. «soft-drugs»? Is er een relatie met de 
per dag te gebruiken hoeveelheid? 
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Menen de Ministers voorbij te kunnen gaan aan de waarschuwingen uit 
wetenschapskringen, die met nadruk hebben gewezen op een niet in te ha-
len achterstand in geestelijke ontwikkeling voor niet-volwassen gebruikers 
van hennepprodukten? 

Deleden van de fractie van de P.P.R. herinnerden er tenslotte aan, dat de 
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ter gelegenheid van de 
openbare beraadslaging over dit wetsontwerp in de Tweede Kamer had me-
degedeeld (Handelingen dezer zitting, blz. 3094,3e kolom): "Reeds vorig 
jaar werd opdracht gegeven een onderzoek op te zetten naar coördinatie en 
samenwerking in de drugshulpverlening en een evaluering van de verschil-
lende hulpverleningsmethoden. Het vooronderzoek zal zeer binnenkort be-
eindigd kunnen worden. Het geschiedt aan de universiteit van Amsterdam." 

Deze leden zouden gaarne vernemen, of het bedoelde vooronderzoek 
thans reeds is beëindigd. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, 
Schwarz 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie, 
Brongersma 

De griffier der Commissies, 
Ploos van Amstel 
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