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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 
In artikel I, onderdeel D, wordt na het aldaar voorgestelde nieuwe artikel 

3a ingevoegd: 
Artikel 3b. 1. Het is verboden een middel als bedoeld in artikel 2 of artikel 

3 aan te prijzen. 
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder aanprijzen begrepen 

elke openbaarmaking welke erop is gericht dan wel tot gevolg kan hebben 
dat een in dat lid bedoeld middel wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt an-
ders dan voor medische of wetenschappelijke doeleinden. 

3. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van een aanprij-
zing in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting. 

II 

In artikel I, onderdeel K, wordt artikel 10, eerste lid, onder a, gelezen: 
a. een in artikel 2, eerste lid, het in artikel 3b, eerste lid, of een in artikel 4, 

derde of vierde lid, gegeven verbod. 

III 

In artikel I, onderdeel K, wordt in artikel 10, tweede lid, na «artikel 2, eerste 
lid, onder C,» ingevoegd: het in artikel 3b, eerste lid,. 

Toelichting 

Aangezien zowel de Opiumwet als de internationale verdragsverplichtirv 
gen die Nederland heeft aangegaan ertoe strekken het gevaar voor misbruik 
van de daaronder begrepen middelen te beperken, wordt het wenselijk ge-
acht ook de aanprijzing van die middelen onder de werkingssfeer van de wet 
te brengen, met inbegrip van elke openbaarmaking welke erop is gericht dan 
wel tot gevolg kan hebben dat een in dat lid bedoeld middel wordt verkocht, 
afgeleverd of verstrekt anders dan voor medische of wetenschappelijke 
doeleinden. Het voorgestelde derde lid van artikel 3b spreekt voor zich. 

Dees 
Van Leijenhorst 
Ginjaar-Maas 
Veder-Smit 
Du Chatinier 
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