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Het advies van de Raad van State van het
Komnknjk wordt niet openbaar gemaakt
omdat het uitsluitend opmerkingen van
redactionele aard bevat (artikel 25a, derde
lid, onder b, van de Wet op de Raad van
State).

MEMORIE VAN TOELICHTING

I. Inleiding

Het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake
psychotrope stoffen brengt de vervaardiging, de verspreiding en het
gebruik van psychotrope of geestveranderende stoffen onder interna–
tionaal toezicht. Dat toezicht strekt tot de bestrijding van het misbruik
van en de sluikhandel in deze stoffen.

Het initiatief tot regulering van de produktie en handel in psychotrope
stoffen werd eind jaren zestig genomen door de Commissie voor verdo–
vende middelen van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en de
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.
Aanvankelijk bestond de gedachte deze materie te regelen in een
protocol bij het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkel–
voudig Verdrag inzake verdovende middelen (Trb. 1963, 81), maar
tijdens de door de ECOSOC bijeengeroepen plenipotentiaire vergadering
die van 11 tot 21 februari 1971 te Wenen plaats vond, werd een apart
verdrag opgesteld. Op deze vergadering waren 71 landen, waaronder
Nederland, vertegenwoordigd; 4 landen woonden de vergadering als
waarnemer bij .

Bij de opstelling van het Verdrag is rekening gehouden met de
ervaringen die met de uitvoering van het Enkelvoudig Verdrag zijn
opgedaan en is ook aansluiting gezocht bij de ten behoeve van laatstbe–
doeld Verdrag opgerichte structuren van toezicht.

Zo is de uitoefening van het internationale toezicht ingevolge het
onderhavige Verdrag eveneens opgedragen aan de Economische en
Sociale Raad, de Commissie voor Verdovende Middelen (de Commissie)
en zijn voorts bevoegdheden toegekend aan het Internationale Comité
van Toezicht op Verdovende Middelen (het Comité). Ook de bij het
onderhavige Verdrag aan Partijen opgelegde verplichtingen van admini–
stratieve en strafrechtelijke aard vertonen veel overeenkomst met die
welke uit het Enkelvoudig Verdrag voortvloeien.

De onder de werking van het Verdrag gebrachte psychotrope stoffen
zijn ingedeeld in vier categorieën en als zodanig geplaatst op vier bij het
Verdrag behorende lijsten.

Lijst I bevat stoffen met zeer beperkte of geen therapeutische
betekenis en welke een groot risico voor misbruik bezitten.
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Lijst II bevat stoffen welke enige therapeutische waarde hebben en
welke eigenschappen bezitten waardoor misbruik ervan een ernstig
gezondheids– en/of sociaal probleem kan veroorzaken.

Lijst III bevat stoffen welke van therapeutische betekenis zijn en welke
eigenschappen bezitten waardoor misbruik ervan tot een gezondheids–
en/of sociaal probleem aanleiding kan geven.

Lijst IV bevat stoffen welke therapeutisch veel gebruikt worden en
welke eigenschappen hebben waardoor ze minder dan de op lijst III
geplaatste stoffen aanleiding kunnen geven tot een gezondheids– en/of
sociaal probleem.

Bij de toelichting op de artikelen wordt op de feitelijke inhoud van het
Verdrag nader ingegaan. Door de juridische dienst van het Secretariaat–
Generaal der Verenigde Naties is een uitvoerig commentaar op het
Verdrag uitgebracht.

Het Verdrag heeft tot 1 januari 1972 voor ondertekening opengestaan.
Sedert die datum is alleen toetreding mogelijk. Het Verdrag is op 16
augustus 1976 in werking getreden, nadat de ingevolge het bepaalde
van artikel 26, eerste lid, vereiste negentig dagen nadat het veertigste
land Partij bij het Verdrag was geworden, waren verstreken.

II. Beleidsoverwegingen

De kern van de bezwaren van de regering tegen de toetreding tot het
Verdrag vormde lange tijd dat het Verdrag enerzijds Partijen verplicht tot
het intensief uitoefenen van toezicht op het binnenlands wettig verkeer
van de onder de werking ervan gebrachte stoffen, dus ook het verkeer
van de op de lijsten III en IV geplaatste stoffen en anderzijds een
ernstige lacune vertoont wat betreft het toezicht op de internationale
handel in de op de lijsten III en IV geplaatste stoffen. Deze lacune
bestaat doordat voor de in–, door– en uitvoer van deze stoffen geen in–
en uitvoermachtigingen vereist zijn, zoals voor de op de lijsten I en II
geplaatste stoffen, en is ernstig omdat gebrekkig of geen toezicht op
juist de internationale handel het risico van sluikhandel aanzienlijk
vergroot. Voor de details betreffende het door het Verdrag voorge–
schreven gedifferentieerde toezicht op de in–, door– en uitvoer zij
verwezen naar de toelichting op artikel 12. Een en ander heeft tot gevolg
dat van Partijen inspanningen worden gevraagd zonder dat daarmee de
doelstellingen van het Verdrag, voorkoming van misbruik en sluikhandel,
althans wat betreft de op de lijsten III en IV geplaatste stoffen, effectief
kunnen worden gediend.

Mede gelet op het feit dat de op de lijsten I en II geplaatste stoffen
reeds onder de werking van de Opiumwet zijn gebracht, zou toetreding
tot het Verdrag bij ongewijzigde omstandigheden verplichten tot een
weinig zinvolle lastenverzwaring.

De regering stond in haar opvatting over de lacune van het Verdrag
niet alleen. Ook het Internationale Comité van toezicht op verdovende
middelen heeft in haar jaarverslag over 1984 inzake de uitvoering van
het Verdrag op deze lacune gewezen, hetgeen ertoe heeft geleid dat de
ECOSOC op 28 mei 1985 een resolutie, E/RES/1985/15, heeft aange–
nomen waarin de regeringen worden opgeroepen op vrijwillige basis de
in–, door– en uitvoer van de op de lijsten III en IV geplaatste stoffen
zoveel mogelijk afhankelijk te stellen van in– en uitvoermachtigingen.

Mede naar aanleiding van geconstateerde illegale stromen naar onder
meer ontwikkelingslanden van de toen nog op lijst III geplaatste stof
secobarbital - in 1988 werd besloten tot overbrenging naar lijst II - heeft
de ECOSOC in zijn resolutie van 21 mei 1986, E/RES/1986/8, deze
oproep herhaald. Tenslotte werd dezelfde oproep door hem nog eens
gedaan in zijn resolutie van 26 mei 1987, E/RES/1987/30. Inmiddels
eisen 100 landen voor de in–, door– en uitvoer van sommige en 50
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landen van alle op de lijsten III en IV geplaatste stoffen in– en uitvoer–
machtigingen. Tot de eerst bedoelde categorie van landen behoren onder
meer de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Onder deze omstandigheid komt de grondslag aan de aanvankelijke
bezwaren tegen toetreding tot het Verdrag te vervallen.

De ratificatie van het Verdrag heeft gevolgen voor de Opiumwet.
Weliswaar zijn reeds alle op de lijsten I en II geplaatste stoffen onder de
werking van de Opiumwet gebracht, volledige uitvoering van het Verdrag
noopt tot wijziging van de Opiumwet. Hiervoor zij verwezen naar het
voorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de toetreding van
het Koninkrijk der Nederlanden tot het Verdrag. In dit verband wordt
volstaan met de opmerking dat bedoeld wetsvoorstel onder meer behelst
de invoer in en de uitvoer vanuit Nederland van alle op de lijsten III en IV
geplaatste stoffen afhankelijk te stellen van in– respectievelijk uitvoer–
machtigingen.

Behalve het vervallen van de bezwaren geven de ontwikkelingen in de
internationale samenwerking bij de bestrijding van illegale handel in
verdovende middelen en psychotrope stoffen alle aanleiding thans tot
goedkeuring van het onderhavige Verdrag over te gaan. Het op 20
december 1988 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope
stoffen (Trb. 1989, 97), dat onder meer voorziet in een bestrijding door
middel van het ontnemen van de uit die sluikhandel genoten winsten,
maakt Partij worden bij dat Verdrag afhankelijk van de ratificatie van
zowel het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkelvoudig
Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, zoals gewijzigd door het
Protocol van 25 maart 1972 tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag
inzake verdovende middelen van 1961 (Trb. 1987, 90) als van het onder–
havige Verdrag. Bij eerstgenoemd Verdrag is het Koninkrijk reeds Partij.
Met de voorbereiding van de overige benodigde wetgeving ter
goedkeuring en uitvoering van het Verdrag van 1988 is inmiddels een
aanvang gemaakt.

Daarnaast hebben de Beneluxlanden in het kader van de onderhande–
lingen welke hebben geleid tot de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de landen van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse
Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, aan Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland toegezegd
spoedig tot toetreding van het onderhavige Verdrag over te gaan.

III. Positie van de Nederlandse Antillen en Aruba

De regeringen van de Nederlandse Antillen en van Aruba hebben
meegedeeld dat zij medegelding van het Verdrag voor hun landen
wenselijk achten.

IV. Artikelsgewijze toelichting op het Verdrag

Artikel 2

Het eerste tot en met het zesde lid van deze bepaling bevatten de
procedure voor het wijzigen van de bij het Verdrag behorende lijsten I, II,
III en IV. Er zijn drie soorten wijzigingen mogelijk, te weten het opnemen
van nieuwe stoffen, het overbrengen van reeds onder de werking van het
Verdrag gebrachte stoffen van de ene lijst naar de andere lijst en het
afvoeren van stoffen. Partijen en de WHO kunnen daartoe voorstellen
doen waarna de Commissie, gelet op de aanbevelingen van de WHO, een
besluit ter zake neemt. Ingevolge het zevende lid wordt een dergelijk
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besluit 180 dagen na de datum waarop het door de Secretaris-Generaal
is meegedeeld van kracht. Sedert 1971 hebben de lijsten wijzigingen
ondergaan.

Het zevende lid voorziet voorts in de mogelijkheid dat een Partij in
verband met bijzondere omstandigheden geen uitvoering geeft aan een
besluit tot opneming van een nieuwe stof of tot overbrenging van een
stof naar een lijst ten aanzien waarvan strengere eisen gelden De
betrokken Partij dient zulks schriftelijk en gemotiveerd te berichten aan
de Secretaris-Generaal binnen een periode van 180 dagen na de
mededeling van het besluit. Een dergelijke kennisgevmg heeft tot gevolg
dat de betrokken Partij ten aanzien van de stof waarop het bedoelde
besluit betrekking heeft, slechts een minimum niveau van toezicht dient
uit te oefenen. Deze bepaling is opgenomen met de bedoeling een
oplossing te bieden voor eventueel optredende verschillen van inzicht in
de therapeutische werking van een stof. Gesteld dat de therapeutische
werking van een stof in land A hogelijk wordt gewaardeerd en in andere
landen niet of nauwelijks, dan zou land A in geval van opneming van
deze stof op lijst I gehouden zijn de therapeutische toepassing van deze
stof te staken. De in het kader van het minimum handhavingsniveau
voorgeschreven verplichtingen laten de mogelijkheid van therapeutische
toepassing bestaan (vergelijk artikel 2, zevende lid, onder a, onder (ii)j.
Partijen die kenbaar maken dat zij geen uitvoering wensen te geven aan
een besluit tot overbrenging van een stof naar een lijst ten aanzien
waarvan een strenger toezicht dient te worden uitgeoefend, zijn na een
dergelijke kennisgeving wel gehouden het regiem te handhaven dat
voorafgaand aan de overbrenging ten aanzien van de betrokken stof was
vastgesteld. De opstellers van het Verdrag zijn er overigens van
uitgegaan dat Partijen van deze mogelijkheden zeer spaarzaam gebruik
zullen maken. Het achtste lid voorziet in een procedure waarbij elke Partij
bij het Verdrag van een besluit van de Commissie in beroep kan komen
bij de ECOSOC.

Artikel 3

Voor preparaten die een of meer op de lijsten I tot en met IV
geplaatste stoffen bevatten bepaalt het eerste lid, als hoofdregel, dat ten
aanzien daarvan het toezicht dient te worden uitgeoefend dat geldt voor
de psychotrope stof die de preparaten bevatten. Indien een preparaat
verschillende psychotrope stoffen bevat, zal het toezicht ten aanzien van
dat preparaat hetzelfde dienen te zijn als ten aanzien van die psycho–
trope stof waarvoor de zwaarste eisen voor toezicht gelden.

Het tweede en derde lid geven Partijen de bevoegdheid het toezicht te
beperken ten aanzien van preparaten die stoffen, geplaatst op de lijsten
II tot en met IV, bevatten in die gevallen waarin de daarin aanwezige
psychotrope stof geen of een te verwaarlozen risico van misbruik
oplevert en de psychotrope stof niet met eenvoudige middelen kan
worden teruggewonnen in een hoeveelheid die aanleiding kan geven tot
misbruik.

Een dergelijke ontheffing kan via de in het vierde lid voorgeschreven
procedure door de Commissie ongedaan worden gemaakt. Anders dan
bij besluiten van de Commissie als bedoeld in artikel 2, kunnen Partijen
geen beroep bij de ECOSOC instellen tegen een dergelijk besluit van de
Commissie.

Anikelen 4 en 5

Zoals in de inleiding wordt opgemerkt, erkenden de opstellers van dit
Verdrag dat de op de lijsten II tot en met IV geplaatste stoffen in het
kader van een medische behandeling op brede schaal zinvol kunnen
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worden gebruikt. In artikel 4 wordt aan Partijen de bevoegdheid gegeven
aan personen toe te staan tijdens internationale reizen kleine hoeveel–
heden preparaten, welke zij in het kader van een medische behandeling
voor de duur van hun reis voor persoonlijk gebruik nodig hebben, met
zich mee voeren. Daarnaast wordt in deze bepaling de bruikbaarheid van
deze stoffen voor twee niet-medische doeleinden onderkend, namelijk
als grondstof voor de produktie van niet-psychotrope stoffen en als
middel voor het vangen van voornamelijk in het wild levende dieren.
Partijen hebben derhalve de bevoegdheid het gebruik voor deze
doeleinden, mits gecontroleerd conform het in dit Verdrag vastgelegde
regiem voor de verschillende stoffen, toe te staan.

Buiten deze uitzonderingen bevat artikel 5 de verplichting voor Partijen
het gebruik van de op de lijsten II tot en met IV geplaatste stoffen tot
gebruik voor medische en wetenschappelijke doeleinden te beperken.
Het in het derde lid gehanteerde begrip bezit heeft overigens de
beperkte betekenis van bezit voor persoonlijk gebruik Ten aanzien van
de op lijst I geplaatste stoffen zijn Partijen ingevolge het eerste lid
verplicht tot een strikter regiem voor toelaatbaar gebruik, welk regiem is
uitgewerkt in artikel 7 van dit verdrag.

Artikel 6

In artikel 6 is, afgezien van het verplicht voorschrijven van een centrale
administratieve dienst, volstaan met een richtsnoer voor de gewenste
administratieve voorziening, teneinde partijen in staat te stellen deze te
incorporeren in de in haar landen reeds bestaande structuren voor
toezicht houdende instanties.

Artikel 7

De op lijst I geplaatste stoffen of preparaten die een of meer van deze
stoffen bevatten, hebben geen of slechts een zeer beperkte therapeu–
tische betekenis, terwijl de vatbaarheid voor misbruik van deze stoffen en
de daaraan verbonden risico's voor de volksgezondheid zeer groot
worden geacht. De in artikel 7 opgenomen voorschriften voor het
gebruik, de vervaardiging, de handel, de afgifte, het bezit en de in–, door–
en uitvoer van deze stoffen gaan dan ook verder dan de voorschriften die
gelden voor de op de lijsten II tot en met IV geplaatste stoffen.

Ingevolge het bepaalde onder a zijn Partijen verplicht het gebruik van
deze stoffen te beperken tot gebruik voor wetenschappelijke en zeer
beperkte medische doeleinden, door apart daartoe gemachtigde
personen, werkzaam in wetenschappelijke of medische instellingen
waarop van regeringswege een strikt toezicht wordt uitgeoefend. Elk
ander gebruik dient door Partijen te worden verboden.

Speciale voorafgaande overheidstoestemming is ingevolge het
bepaalde onder b nodig voor alle beroepshandelingen. Deze
toestemming dient schriftelijk te worden vastgelegd en gespecificeerd te
worden naar beroepshandeling en naar psychotrope stof.

Het in het bepaalde onder c voorgeschreven nauwe toezicht is bewust
niet nader omschreven teneinde Partijen in staat te stellen zulks in te
richten overeenkomstig de in hun landen bestaande infrastructuren voor
overheidstoezicht.

De verdere voorschriften inzake het verstrekken van te gebruiken
stoffen en het bijhouden van registers als bedoeld in het bepaalde onder
d en e, strekken ertoe het risico van misbruik nog verder te verkleinen.

Uit het bepaalde onder f volgt dat in–, door– en uitvoer niet valt onder
het begrip handel als bedoeld in het bepaalde onder b, maar dat het
toezicht daarop apart wordt geregeld. In–, door– en uitvoer van deze
stoffen kan slechts plaatsvinden wanneer zowel aan de exporteur als aan
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de importeur speciale toestemming daarvoor is verleend en wordt
voldaan aan de in artikel 12, eerste lid, vastgelegde eisen. Bij de
toelichting op artikel 12 zal daarop nader worden ingegaan.

Artikelen 8 en 9

Artikel 8 verplicht Partijen toezicht uit te oefenen op de beroepshande–
lingen (eerste lid) en de plaatsen waar deze worden verricht (tweede lid,
onder b) met stoffen geplaatst op de lijsten II tot en met IV. Partijen
kunnen dit doen door middel van een vergunningensysteem.

Beperkt het eerste lid het toezicht in wezen tot het verlenen van een
vergunning, het in het tweede lid, onder a en c, voorgeschreven toezicht
heeft een ruimere strekking, maar de precieze invulling daarvan wordt
aan Partijen overgelaten.

Het derde lid heeft betrekking op praktizerende medici bij de behan–
deling van hun eigen patiënten en op wetenschappers bij het uitoefenen
van hun wetenschappelijke functie. Reden voor de uitzondering die voor
deze personen kan worden gemaakt, is het feit dat de kwaliteitseisen die
in alle landen aan deze personen worden gesteld reeds zodanig zijn dat
een speciale vergunning op basis van dit Verdrag overbodig wordt
geacht.

Tenslotte bevat het vierde lid de kwaliteitseisen die Partijen aan alle
personen die de onder dit verdrag vallende beroepshandelingen, dus ook
met stoffen vallende onder lijst I, mogen verrichten, dienen te stellen.

Aan de verstrekking en afgifte van de op de lijsten II tot en met IV
geplaatste stoffen aan particulieren voor persoonlijke medische
consumptie dienen Partijen ingevolge artikel 9 de voorwaarde te
verbinden dat zulks uitsluitend op medisch voorschrift ofwel op recept
plaatsvindt. Tevens dragen Partijen zorg voor een zorgvuldig receptuur–
beleid.

Het derde lid van artikel 9 geeft Partijen de bevoegdheid toe te staan
dat in streken waar geen of weinig praktizerende medici wonen de
hierbedoelde verstrekking ook zonder recept kan gebeuren.

Artikel 17

Artikel 11 verplicht Partijen te eisen dat de met de onder het Verdrag
vallende psychotrope stoffen en preparaten verrichte beroepshande–
lingen in registers worden aangetekend. Het voorkomen van misbruik van
de psychotrope stoffen en preparaten is het uiteindelijke doel van de
registratie. De omvang van de voor te schrijven registratieplicht is
afgestemd op de mate waarin een stof risico van misbruik oplevert.
Partijen wordt een grote mate van vrijheid gelaten bij het vaststellen van
de inrichting van de verschillende registers.

Het eerste tot en met het derde lid hebben betrekking op alle beroeps–
handelingen met betrekking tot de op lijst I en II geplaatste stoffen en op
de vervaardiging van en handel in de op lijst III geplaatste stoffen. Het
uitgangspunt bij de inrichting van de registers is tweeledig. In de eerste
plaats dienen de registers zodanige gegevens te bevatten dat personen
en ondernemingen die bij de produktie en handel zijn betrokken die
gegevens aan de nationale toezichthoudende instanties kunnen
verstrekken. De nationale toezichthoudende instanties hebben deze
gegevens nodig om de in artikel 16 van het Verdrag bedoelde verslagen
op te stellen. In de tweede plaats moeten de nationale toezichthoudende
instanties aan de hand van deze registers kunnen vaststellen of er stoffen
in illegale kanalen zijn verdwenen en ook de legitimiteit van elke indivi–
duele transactie kunnen onderzoeken.

Uit de in het vierde lid voorgeschreven registers met betrekking tot de
kleinhandel in en de verstrekking van de op lijst III geplaatste stoffen in
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ziekenhuis–, verzorgings– en wetenschappelijke instellingen behoeft niet
iedere individuele transactie of elk individueel gebruik in een ziekenhuis
of instelling te blijken. Aan de hand van deze registers moeten de
nationale toezichthoudende instanties kunnen vaststellen dat de
betrokken ondernemingen en instellingen voldoende oog hebben voor
het voorkomen van medisch onjuist gebruik van deze stoffen of het
verdwijnen van hoeveelheden van deze stoffen in het illegale verkeer.
Voorts dienen ook deze registers zodanig te zijn ingericht dat zij kunnen
dienen als basis voor de verslagen die op grond van artikel 16 moeten
worden opgesteld.

Uit de in het vijfde lid voorgeschreven registers dient slechts de
vervaardigde en in– en uitgevoerde hoeveelheden van de op lijst IV
geplaatste stoffen te blijken.

Het zesde lid bevat de registratieplicht van de beroepshandelingen die
zijn verricht met betrekking tot de preparaten waarvoor op grond van
artikel 3, derde lid, van dit verdrag ontheffing is verleend.

Het zevende lid bevat de minimale bewaartermijn voor de aangelegde
registers.

Artikelen 12 tot en met 14

Zoals hiervoor bij de beleidsoverwegingen reeds werd opgemerkt
hebben de opstellers van het Verdrag bij de voorschriften betreffende de
in–, door– en uitvoer onderscheid gemaakt tussen de op de verschillende
lijsten geplaatste stoffen.

Het eerste lid van artikel 12 dat betrekking heeft op de in–, door– en
uitvoer van de op de lijsten I en II geplaatste stoffen, verplicht Partijen
in–, door– en uitvoer van deze stoffen slechts toe te staan onder de
voorwaarde dat voor elke in– of uitvoer een afzonderlijke in– en uitvoer–
machtiging is verkregen. De kern van de regeling vormt het eerste lid,
onder c, houdende het voorschrift dat een uitvoermachtiging door het
land van uitvoer slechts mag worden afgegeven nadat een door het land
van invoer afgegeven invoermachtiging is overgelegd.

Ten aanzien van de op lijst III geplaatste stoffen schrijft het tweede lid
aan Partijen een zogeheten declaratiesysteem voor, hetgeen inhoudt dat
het land van uitvoer na ontvangst van de melding van de exporteur het
land van invoer in kennis stelt van de uitvoer naar het laatstbedoelde
land. Elke Partij heeft tevens de bevoegdheid van importeurs op haar
grondgebied te eisen dat deze haar bevoegde autoriteit in kennis stelt
van elke import. Het derde lid bevat aanvullende voorschriften voor de
in–, door– en uitvoer van de op de lijsten I en II geplaatste stoffen.

Voor de goede orde zij vermeld dat het Verdrag geen in–, door– en
uitvoervoorschriften ten aanzien van de op lijst IV geplaatste stoffen
bevat. Zoals reeds werd opgemerkt, wordt door een groot aantal landen
de in–, door– en uitvoer van op de lijsten III en IV geplaatste stoffen ook
afhankelijk gesteld van een in– en uitvoermachtiging, als bedoeld in het
eerste lid.

Elke Partij heeft op grond van artikel 13 de bevoegdheid ten aanzien
van de op de lijsten II, III en IV geplaatste stoffen eenzijdig een strakker
invoer-regiem vast te stellen door een verbod af te kondigen voor de
invoer van één of meer van die stoffen en de invoer van deze stoffen
vervolgens slechts in uitzonderingsgevallen toe te staan door middel van
afgifte van speciale invoervergunningen. Van deze bevoegdheid hebben
slechts enkele landen gebruik gemaakt. Nadat een dergelijk verbod ter
kennis is gebracht van de andere Partijen zijn deze gehouden alle
praktisch uitvoerbare wettelijke en administratieve maatregelen ter
voorkoming van de uitvoer van de aldus aangewezen stoffen naar het
grondgebied van de betrokken Partij te treffen die redelijkerwijs van haar
verwacht mogen worden.
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Ingevolge artikel 14 gelden de bovenvermelde voorschriften voor in–,
door– en uitvoer niet voor het meevoeren van geringe hoeveelheden van
de op de lijsten II tot en met IV geplaatste stoffen, die tijdens interna–
tionaal beroeps– of bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen in de
daarvoor bestemde voer - of vaartuigen worden meegevoerd ten
behoeve van het verlenen van eerste hulp.

De overige controle-mechanismen die voor deze stoffen gelden,
blijven, zo blijkt uit het tweede en derde lid, van toepassing. Het land van
registratie van het luchtvaartuig of schip is verplicht de nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen tegen oneigenlijk gebruik van de meege–
voerde stoffen en de bevoegde plaatselijke autoriteiten zijn gerechtigd
controles uit te voeren.

Artikel 15

Artikel 15 verplicht Partijen tot het scheppen van de voor een systeem
van inspecties noodzakelijke juridische basis. De mate waarin daadwer–
kelijk inspecties worden doorgevoerd wordt aan het inzicht van Partijen
overgelaten.

Artikelen 16 tot en met 19

Zoals in de inleiding reeds werd gesteld zijn de Commissie voor de
Verdovende Middelen van de Economische en Sociale Raad van de
Verenigde Naties en het Internationale Comité van Toezicht op Verdo–
vende Middelen belast met het toezicht op de naleving van het Verdrag.
Uit artikel 16 blijkt dat Partijen verplicht zijn zowel de Commissie (eerste,
tweede en derde lid) als het Comité (vierde en vijfde lid) van bepaalde
gegevens te voorzien. Deze verplichtingen voor Partijen komen overeen
met de verplichtingen die Partijen bij het Enkelvoudig Verdrag zijn
aangegaan. De opstellers van het onderhavige Verdrag hebben er wel
naar gestreefd in het bijzonder de te verstrekken statistische gegevens te
beperken. Een van de belangrijkste beperkingen is dat Partijen het
Comité geen ramingen van hun behoeften aan psychotrope stoffen
behoeven te verstrekken. De statistische gegevens omtrent de in–, door–
en uitvoer dienen per jaar en niet per kwartaal te worden verstrekt,
waarbij tevens slechts met betrekking tot de stoffen geplaatst op de
lijsten I en II het land van bestemming of het land van oorsprong behoeft
te worden gespecificeerd. Ingevolge het zesde lid wordt de vorm waarin
de te verstrekken gegevens dienen te worden aangeboden aan de Secre–
taris-Generaal bepaald door respectievelijk de Commissie en het Comité.

De taken van de Commissie vastgelegd in artikel 17, eerste lid, komen
overeen met die welke haar onder het Enkelvoudig Verdrag zijn
opgedragen. Vermeld zij dat de Commissie ingevolge deze bepaling ook
de bevoegdheid heeft aanbevelingen te doen ter bevordering van de
doelstellingen van het Verdrag.

Evenals onder het Enkelvoudig Verdrag is het Comité ingevolge het
eerste lid van artikel 18 van het onderhavige Verdrag verplicht over zijn
werkzaamheden jaarverslagen op te stellen. In deze jaarverslagen
worden de door Partijen verstrekte gegevens verwerkt. Deze jaarver–
slagen kunnen ook aanbevelingen van het Comité bevatten, zoals in 1984
is gebeurd ten aanzien van het toezicht op de in–, door– en uitvoer van de
op de lijsten III en IV geplaatste stoffen. In de praktijk brengt het Comité
één jaarverslag uit dat zowel op de werking van het Enkelvoudig Verdrag
als van het onderhavige Verdrag betrekking heeft.

De bevoegdheid van het Comité om op te treden tegen landen of
regio's op grond van artikel 19, mag slechts worden uitgeoefend in die
gevallen waarin naar het oordeel van het Comité de doelstellingen van
het Verdrag ernstig in gevaar wordt gebracht. In het algemeen zal het
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oordeel dat er van ernstig gevaar sprake is, gerechtvaardigd zijn indien
onvoldoende controle in het ene land de effectiviteit van het overheids–
toezicht ter voorkoming van misbruik van psychotrope stoffen in een
ander land in ernstige mate frustreert. Heeft een onvoldoende overheids–
controle uitsluitend binnenslands gevolgen in het betrokken land dan
geeft zulks geen aanleiding tot optreden van het Comité op grond van
deze bepaling.

In het eerste lid, onder a, en in het zevende lid wordt aangegeven dat
het ernstige gevaar kan ontstaan doordat een land respectievelijk een
regio de bepalingen van het Verdrag onvoldoende naleeft of door een
besluit van het betrokken land overeenkomstig het zevende lid van artikel
2.

Artikelen 20 tot en met 23

De artikelen 20 tot en met 23 bevatten voorschriften voor het optreden
tegen misbruik van en sluikhande! in psychotrope stoffen. Deze
bepalingen komen in grote lijnen overeen met de artikelen 35 tot en met
38 van het Enkelvoudig Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 25
maart 1972.

Misbruik dient niet alleen strafrechtelijk te worden bestreden.
Artikel 20 bepaalt uitdrukkelijk dat Partijen preventieve maatregelen

dienen te treffen en zorg te dragen voor een adequate hulpverlening.
De sluikhandel dient strafrechtelijk te worden bestreden door samen–

werking in de fase van de opsporing, artikel 21, en door een adequate
strafbaarstelling, artikel 22. Ten aanzien van laatstgenoemde bepaling zij
nog het volgende vermeld.

Uit de aanhef van het tweede lid blijkt dat het Verdrag Partijen geen
verplichtingen oplegt welke niet in overeenstemming zijn met haar
grondwet en haar nationale recht. Dit betekent onder andere dat het
bepaalde in het tweede lid, onder a, sub i, Nederland niet verplicht tot
handelen in strijd met het ne bis in idem beginsel, vastgelegd in artikel
68 van het Wetboek van Strafrecht, en evenmin tot het strafbaar stellen
van samenspanning, als bedoeld in het tweede lid, onder a, sub ii. Ook
de uitlevering blijft, zo blijkt uit het tweede lid, onder b, geheel aan het
nationale recht onderworpen. Anders dan artikel 36, tweede lid, onder b,
sub ii, van het Enkelvoudig Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van
27 maart 1972, houdt eerstgenoemde bepaling geen verdragsgrondslag
voor uitlevering in. Dit betekent dat ingevolge artikel 2 van de Grondwet
Nederland ter zake van de in het eerste lid van artikel 22 bedoelde
delicten slechts kan uitleveren aan landen waarmee een uitleverings–
verdrag is gesloten. Artikel 6, derde lid, van het op 19 december 1988 te
Wenen tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties tegen de
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 1989,
79) voorziet in dit opzicht wel in de benodigde verdragsgrondslag.

Het vierde lid betekent dat Partijen niet verplicht zijn extraterritoriale
rechtsmacht te vestigen.

Het vijfde lid tenslotte laat de door Partijen gevoerde nationale straf–
rechtelijke politiek onverlet.

Artikelen 26 en 27

Zoals in de inleiding reeds is vermeld is ingevolge artikel 26, tweede
lid, sedert de inwerking van het Verdrag slechts toetreding mogelijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 115 (R 1411), nr. 3



Aan het bepaalde in artikel 27 wordt voldaan, doordat de goedkeuring
van dit Verdrag voor het gehele koninkrijk wordt gevraagd.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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