Wet van … tot wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de
bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden
VOORSTEL VAN WET
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Opiumwet 1960 BES te
wijzigen in verband met het creëren van de bevoegdheid voor de gezaghebber om bestuursdwang
toe te passen ter handhaving van de Opiumwet 1960 BES in woningen, lokalen of op bijbehorende
erven;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
ARTIKEL I
De Opiumwet 1960 BES wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “3a eerste lid, B, C en D” vervangen door “3a, eerste lid, B en C” en
wordt in onderdeel a “onder g” vervangen door “onder f”.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. De verboden gesteld in artikel 3, eerste lid, onder B, voor zover het betreft het vervoeren, in
artikel 3, eerste lid, onder C, voor zover het betreft de in dat lid onder a, c, d, e en f genoemde
middelen, in artikel 3a, eerste lid, onder C, voor zover het betreft het in dat lid genoemde middel,
en in artikel 4, eerste lid, onder B, voor zover het betreft de in dat lid onder a en b genoemde
middelen, zijn niet van toepassing op hen die deze middelen in de bevonden hoeveelheid ter
uitoefening van de geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde of voor eigen geneeskundig
gebruik behoeven of volgens wettelijk voorschrift in voorraad moeten hebben en langs wettige weg
verkregen hebben.
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. De verboden gesteld in artikel 3, eerste lid, onder B, voor zover het betreft het vervoeren, in
artikel 3, eerste lid, onder C, voor zover het betreft het bezitten en aanwezig hebben, in artikel 3a,
eerste lid, onder B, voor zover het betreft het vervoeren, in artikel 3a, eerste lid, onder C, voor
zover het betreft het bezitten en aanwezig hebben, en in artikel 4, eerste lid, onder B, met
betrekking tot de aldaar onder a en b bedoelde middelen en voor zover het betreft het bezitten en
aanwezig hebben, zijn niet van toepassing op hen die aantonen dat zij deze middelen vervoeren in
opdracht van een daartoe bevoegde.
B
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “voor zoveel” vervangen door “voor zover”.
2. In het tweede en derde lid wordt telkens “danwel” vervangen door “dan wel”.
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. De gebruiker, huurder of eigenaar van een voer-, vaartuig of luchtvaartuig, gebouw, erf of
besloten terrein, waar één of meer van de in artikelen 3, 3a en 4, eerste lid, bedoelde middelen
aanwezig worden bevonden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of een
geldboete van ten hoogste de derde categorie, dan wel met beide straffen, indien niet blijkt dat die
aanwezigheid aldaar geoorloofd is. Hij is niet strafbaar, indien blijkt dat hij alle nodige maatregelen
heeft genomen om de ongeoorloofde aanwezigheid van de middelen te voorkomen.
C
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In artikel 11a wordt “3a, eerste lid, onderdeel A, B of D” vervangen door “artikel 3a, eerste lid,
onderdeel A of B”.
D
In artikel 11d wordt “11 a t/m c” vervangen door “11a tot en met 11c”.
E
In artikel 14, eerste lid, wordt “voor zoveel” vervangen door “voor zover”.
F
Na artikel 14 van de Opiumwet 1960 BES wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 14a
1. De gezaghebber is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een
woning of lokaal of op een daarbij behorend erf:
a. een middel als bedoeld in artikel 3 en 3a wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe
aanwezig is;
b. een voorwerp als bedoeld in artikel 11a, onder c, voorhanden is.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder een voorwerp mede begrepen een stof.
3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de woning, het lokaal of het daarbij behorende erf
gebruikt wordt ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, geneeskunst, tandheelkunst of
diergeneeskunde door onderscheidenlijk een apotheker, arts, tandarts of dierenarts.
4. De artikelen 1:1, vierde lid, 4:116, 5:1 tot en met 5:10 en titel 5.3 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van toepassing, met dien verstande dat in artikel 4:116 voor “het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering” wordt gelezen “het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES”.
ARTIKEL II
Artikel 36d, eerste lid, onder b, van de Wet politiegegevens komt te luiden:
b. de gezaghebber voor zover hij deze behoeft:
1°. in verband met het gezag en zeggenschap over de politie, of
2°. in het kader van de handhaving van de openbare orde;
ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
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