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17975 Nadere wijziging van de Opiumwet 

B ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Bij Kabinetsmissive van 14 april 
1983, no. 57, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Justitie, mede namens de Staatssecre-
taris van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
wetsontwerp met memorie van 
toelichting tot nadere wijziging van de 
Opiumwet. 

1. Het wetsontwerp strekt ertoe de 
Opiumwet aan te vullen met een 
tweetal bepalingen teneinde beter te 
kunnen optreden tegen bepaalde in 
die wet strafbaar gestelde feiten. In de 
memorie van toelichting, Algemeen, 
paragraaf 1, is zonder dat hierop 
nader is ingegaan de noodzaak van 
verbetering van de mogelijkheden tot 
bestrijding van vooral internationale 
handel in de drugs met onaanvaard-
bare risico's beklemtoond. De Raad 
van State acht het wenselijk ter zake 
een volledige motivering in de 
toelichting op te nemen. Hij meent, 
dat in die uiteenzetting van de 
motieven mede aandacht ware te 
geven aan opvattingen uit sommige 
strafrechtelijke kringen volgens welke 
verscherping van de middelen tot 
bestrijding de toestand van degenen, 
die verslaafd zijn aan bedoelde drugs, 
eerder verslechtert dan verbetert. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 24 mei 1983 

2. De Raad acht overtuigend 
aangetoond dat strafbaarstelling van 
samenspanning tot de misdrijven 
zoals bedoeld in artikel 10, derde en 
vierde lid, van de Opiumwet moet 
leiden tot een bepaling waarvan de 
reikwijdte «dermate ruim zal worden, 
dat de rechtszekerheid voor de 
individuele burger niet voldoende 
gewaarborgd kan worden» (memorie 
van toelichting, Algemeen, paragraaf 
2, slot eerste alinea). De bewindslieden 
wijzen er nog op, dat samenspanning 
wel strafbaar is indien het gaat om de 
misdrijven tegen de veiligheid van de 
staat, omschreven in de artikelen 
92-95a en 102, en om het misdrijf, 
omschreven in artikel 121, van het 
Wetboek van Strafrecht. In dit verband 
zij gewezen op de gedachte «aux 
grands maux les grends remèdes». 
De bewindslieden zijn kennelijk van 
oordeel, dat de handel in drugs, ook 
in de ernstige gevallen zoals bedoeld 
in artikel 10, derde en vierde lid, van 
de Opiumwet niet een kwaad is, dat 
op één hoogte kan worden gesteld 
met de eerder bedoelde gedragingen, 
die de grondslagen van het staatsbe-
stel aantasten. Het college kan zich 
met deze stellingname verenigen. Eén 
van de bedenkingen die eveneens 
tegen strafbaarstelling van samen-
spanning pleit, is het feit dat, anders 
dan met name in de artikelen 92-95a 
en 121 van het Wetboek van Strafrecht, 

artikel 10, derde en vierde lid, van de 
Opiumwet niet alleen betrekking heeft 
op gedragingen, die uit hun aard de 
samenleving grote schade toebrengen. 
Onder de werking van artikel 10, 
derde en vierde lid, valt immers 
behalve de handel en in- en uitvoer 
op grote schaal ook de handel op 
kleine schaal. De Raad vraagt zich in 
dit verband af of met dit laatste 
rekening is gehouden bij het voorstel-
len van het zware middel, opgenomen 
in artikel 10a, eerste lid. 

3. Het voorgestelde artikel 10a 
komt in grote mate overeen met 
artikel 96, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafrecht. Op enkele onderdelen 
wijkt de redactie daarvan echter af. 

In de eerste plaats verschilt de 
aanhef in zoverre dat in artikel 96 
sprake is van «het oogmerk om», 
terwijl in artikel 10a de woorden «het 
oogmerk» niet zijn opgenomen. Deze 
afwijking is niet toegelicht. In de 
eerste alinea van de toelichting op 
artikel 10a, eerste lid, is wel opgemerkt, 
dat de voorbereidings- en bevorde-
ringshandelingen pas strafbaar zijn, 
indien zij met een voorgenomen 
concreet misdrijf «in verband staan». 
Deze formulering zou er op kunnen 
wijzen, dat niet vereist is, dat degene 
die bedoelde handelingen verricht er 
op uit moet zijn dat de misdrijven 
worden gepleegd. Ook «ergerlijke 
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gevallen van zelfzuchtige onwetend-
heid» (H. R., 18 maart 1952, N. J. 
1952, 314) zouden door de strafbepa-
ling worden bestreken, indien het 
woord «om» naast oogmerk ook 
(kleurloos) opzet omvat. De redactie 
laat echter een nog veel ruimere 
uitleg toe. Een nadere toelichting 
vindt de Raad dan ook wenselijk. 

4. Voorts wijkt artikel 10a van 
artikel 96, tweede lid, in zoverre af dat 
onder 30 zijn opgenomen de woorden 
«of ernstige reden heeft om te 
vermoeden». De verwijzing in de 
memorie van toelichting naar aanteke-
ning 3 op artikel 97b Wetboek van 
Strafrecht in het commentaar van 
Noyon-Langemeyer-Remmelink, het 
Wetboek van Strafrecht, is niet 
toereikend om de afwijking van artikel 
96 te onderbouwen. Met name indien 
het woord «om» in de aanhef van 
artikel 10a niet de betekenis heeft van 
opzet, maar slechts aangeeft dat de 
handeling geschikt is om het misdrijf 
te plegen, acht de Raad de toevoeging 
van wat in het eerdergenoemd 
commentaar heet «de culpose 
variant» niet onbedenkelijk. Het 
college meent, dat heroverweging in 
samenhang met de aanhef van artikel 
10a, eerste lid, aangewezen is. In elk 
geval ware in de toelichting op deze 
kwestie in te gaan. 

5. Aan artikel 13 van de Opiumwet 
wordt een derde lid toegevoegd, 
waardoor ten aanzien van de op in- en 
uitvoer gerichte misdrijven, zoals 
omschreven in artikel 10a, eerste lid, 
en de poging tot en de deelneming 
aan het misdrijf, omschreven in het 
eveneens op in- en uitvoer gerichte 
artikel 10, vierde lid, de Nederlandse 
rechtsmacht wordt uitgebreid tot een 
zodanige, die de preadviseurs van de 
Nederlandse Juristen Vereniging voor 
de vergadering van 1980 «volledige 
rechtsmacht» noemden. 

Nederland is vooral in de laatste 
jaren voorzichtig geweest met het 
vestigen van een dergelijke rechts-
macht. In de meeste gevallen werd ter 
legitimatie een beroep gedaan op een 
volkenrechtelijke verplichting. In de 
memorie van toelichting is het accent 
evenwel gelegd op de inspiratie geput 
uit artikel 3 van de Wet op de econo-
mische delicten. Deze voor het 
economisch strafrecht voor de meest 
schaarse situatie na de bevrijding 
ontworpen bepaling steunt op het 
beschermingsbeginsel in enge zin. In 
de memorie van toelichting wordt 
evenwel vervolgens opgemerkt, dat 
de voorgestelde bepaling de Neder-

landse politie de gelegenheid geeft 
om in samenwerking met de politie 
van andere landen haar aandacht 
meer te concentreren op degenen, die 
de organisatie van de internationale 
handel in verdovende middelen in 
handen hebben. De Raad meent dat 
de, zij het niet verplichte, gehouden-
heid van de Nederlandse staat tot 
samenwerking met andere landen in 
de memorie van toelichting ware uit 
te werken en toe te lichten aan de 
hand van resoluties van internationale 
organen. 

6. Voor een redactionele kantteke-
ning moge het college verwijzen naar 
de bij het advies behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Redactionele kanttekening behorende 
bij het advies no. WO3.83.0213/04.3.20 
van de Raad van State van 24 mei 
1983 

In de memorie van toelichting ware 
consequent overeenkomstig punt 14 
van de Aanwijzingen inzake de 
wetgevingstechniek in plaats van bij 
voorbeeld «lid 1» te schrijven: eerste 
lid. 
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