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Wij Beatrix, 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 Opiumwet 

op enkele punten te wijzigen, teneinde beter te kunnen optreden tegen 
bepaalde in die wet strafbaar gestelde misdrijven; 

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: 

Enig Artikel 

De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd. 

A 

Na artikel 10 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 

Artikel 10a 

1. Hij die om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10, 
voor te bereiden ofte bevorderen: 

1°. een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, 
mede te plegen of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om 
daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, 

2°. zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het 
plegen van dat feit tracht te verschaffen, 

3°. voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmid-
delen voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te 
vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit, 

wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en 
geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen. 

2. Niet strafbaar is hij die de in het eerste lid omschreven feiten begaat 
met betrekking tot het binnen of buiten het grondgebied van Nederland 
brengen van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. 
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B 

In artikel 12 wordt na «de artikelen 10, eerste, tweede, derde en vierde 
lid» ingevoegd: 10a, eerste lid. 

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd. 
1. In het tweede lid wordt na «artikel 10, tweede, derde, vierde en vijfde 

lid» ingevoegd: in artikel 10a, eerste lid, 
2. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende: 
3. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten 

Nederland schuldig maakt aan: 
a. een der in artikel 10a, eerste lid, strafbaar gestelde feiten voorzover 

die zijn gepleegd om het in artikel 10, vierde lid, strafbaar gestelde feit voor 
te bereiden of te bevorderen, dan wel 

b. poging tot of deelneming aan het in artikel 10, vierde lid, strafbaar 
gestelde feit. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, 
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
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