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De Opiumwet (Opw)

3-MMc | AYAHUASCA 

LACHgAS  | Lijst iA



Een nieuwe drug op lijst II van de Opiumwet

Ayahuasca: vrijheid van godsdienst of toch niet?

Lachgas: voor gemeenten een hard gela(ch)g

Nieuw voer voor juristen: Lijst IA Opiumwet

Puzzel & win

Beste lezer,

 

Met trots kondigt de Strafbladcommissie het tweede

Strafblad van het collegejaar 2020-2021 aan. 

Dit semester is de keuze op het onderwerp de Opiumwet

gevallen. Een wet die binnenkort aan verandering

onderhevig is. Daarom een goed moment om jullie van een

update te voorzien.

 

Vergeet ook zeker niet de puzzel in te vullen en de oplossing

op te sturen om kans te maken op een DNM-pakket! 

 

Veel leesplezier!
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In Nederland is cannabis de meest gebruikte

drug. In het afgelopen jaar is echter ook een

stijging te zien in de populariteit en het gebruik

van andere drugs. Eind mei is bekend geworden

dat het kabinet de drug 3-MMC op lijst II van de

Opiumwet gaat plaatsen.[1] Dit houdt in dat het

bezit, verkoop en de productie verboden wordt.

Vorig jaar werden nog 60 jongeren met een

vergiftiging opgenomen in het ziekenhuis.[2] Dit

vergt dus strenge maatregelen. 

3-MMC

3-MMC is de afkorting voor 3-

methylmethcathinone, een nieuwe psychoactieve

stof. Het wordt ook wel ‘poes’ of ‘3m’ genoemd.

Je kunt deze drugs snuiven, injecteren of slikken.

Het is een drug die zo werd ontworpen dat het

net niet illegaal was. 3-MMC wordt (meestal)

verkocht als kristalachtig wit poeder. Deze drug

is sinds 2012 op de markt. Dit is relatief kort en

daarom wordt het ook wel een designerdrug

denoemd. Een kenmerk van een designerdrug is

dat er vaak geen of weinig onderzoek naar is

gedaan. Hierdoor bestaat er dus weinig kennis

over. 3-MMC lijkt erg op 4-MMC (‘miauw’), dat in

2012 werd verboden. Gebruikers krijgen door het

gebruik een snelle hartslag, hoge bloeddruk,

hoofdpijn en eventueel rusteloosheid. Een

eigenschap van 3-MMC is dan ook dat je geen

of weinig zin hebt in het dagelijks leven zonder

het gebruik van de drugs. Dit zorgt ervoor dat

gebruikers zeer snel afhankelijk worden van het

middel om nog fatsoenlijk te kunnen

functioneren. 

Lijst II Opiumwet

Drugs worden ingedeeld naar wettelijke status:

legale en illegale middelen. Illegale middelen

staan in de Opiumwet. In de Opiumwet wordt

gewerkt met twee lijsten. Op lijst I staan de

harddrugs, zoals cocaïne, amfetamine, MDMA,

LSD en heroïne. ▸

1. CAM Quick Scan rapportage van 3 -MMC, p. 14. 

2.‘Artsen zien vaker vergiftiging door designerdrug 3-MMC:

‘De jongste was 15’, 21 januari 2021, nos.nl. 
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op lijst II van de Opiumwet
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Op lijst II staan de softdrugs. Voorbeelden

hiervan zijn: cannabis, bepaalde soorten

paddenstoelen en slaapmiddelen. [3] Op lijst II

staan drugs waarvan de risico’s minder groot zijn

dan van de drugs op lijst I. De drug 3-MMC zal

op lijst II geplaatst worden zodat de eenvoudige

beschikbaarheid zal worden tegengegaan. 

De wet maakt daarnaast onderscheid in

verschillende strafbare handelingen. Strafbaar

zijn: bezit, bereiding of productie, verkoop en

export. Strafbare handelingen moeten

opgespoord worden en vervolgens bestraft

worden. Gebruik wordt dus op zichzelf niet als

een strafbare handeling gezien en gebruikers

worden dan ook niet vervolgd. Daarnaast zijn de

straffen voor drugs op lijst I veel hoger en

zwaarder dan de straffen voor de middelen in

lijst II. 

Advies 

Volgens verschillende experts is het gebruik van

3-MMC in de afgelopen jaren gestegen. [4] In

het voorjaar van 2021 heeft het Trimbos-instituut

een eerste stap gezet in de verkenning van het

gebruik van de drug 3-MMC onder jongeren en

jongvolwassen. De risicobeoordeling werd

uitgevoerd door de Commissie Risicobeoordeling

nieuwe drugs. [5] Verschillende jongeren

beschrijven het middel als laagdrempelig omdat

het makkelijk verkrijgbaar, goedkoop en (nog)

legaal is. De positieve effecten zijn stimulerende

en sociaal-emotionele effecten. Veel jongeren

lijken zich, volgens het CAM-rapport, niet of niet

voldoende bewust van de risico’s van het gebruik

van 3-MMC zoals hartritmestoornissen, een hoge

bloeddruk of lichaamstemperatuur en

lusteloosheid. [6] 

Gemeenten 

Verschillende gemeenten in Nederland hebben

ook hun informatie en zorgen gedeeld. De

meeste gemeenten hebben aangegeven dat zij

een stijging zien in het gebruik van 3-MMC. [7] 

Vooral omdat het een legale drug is, is het voor

de politie lastig om 3-MMC te bestrijden. Met

name in het Oosten van Nederland zijn er veel

zorgen over de stijging in populariteit. In april

schreven 22 burgemeester aan minister

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (J&V):

“We worden dagelijks geconfronteerd met de

desastreuze gevolgen van deze zeer verslavende

legale drugs". [8] Er zijn daarnaast ook gevallen

bekend waarin jongeren zichzelf van het leven

hebben beroofd door hun verslaving aan 3-

MMC.[9]

Beslissing

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport heeft de beslissing genomen om

de designerdrug 3-MMC te verbieden. Hij heeft

dat samen met minister Grapperhaus van Justitie

en Veiligheid (J&V) besloten.[10] Ze hopen

hiermee een signaal af te geven over de

gezondheidsrisico’s die kleven aan deze drugs,

zoals hartritmestoornissen, een verhoogde

bloeddruk of lichaamstemperatuur die meestal

aanleiding geven voor de noodzakelijke

medische zorg. Het Trimbos-instituut gaat

daarnaast een folder maken met voorlichting

over 3-MMC. 

Voor het plaatsen van 3-MMC op lijst II van de

Opiumwet is een algemene maatregel van

bestuur nodig. De verwachting is dat deze op

korte termijn aan de Eerste en Tweede Kamer

wordt aangeboden. Het verbod zal dan in het

najaar van 2021 kunnen ingaan.▪

3.  ‘Wet maakt verschil tussen harddrugs en softdrugs’,

rijksoverheid.nl.

4.‘Risicobeoordelingsrapport 3-MMC’, 27 mei 2021,

RIVM.nl. 

5. CAM Risicobeoordeling 3-Methylmethcathinon (3-

MMC).

6. CAM Risicobeoordeling 3-Methylmethcathinon (3-MMC),

p. 55. 

7. CAM Risicobeoordeling 3-Methylmethcathinon (3-MMC),

p. 53.

8.‘Met toegenomen populariteit van drug 3-MMC groeiden

ook de zorgen’, 27 mei 2020, nos.nl.

9.  ‘Alarm om legale drug 3-MMC: ‘die troep heeft onze

zoon Gerjan de dood in gejaagd’, 4 maart 2021,

letselschade.nu. 

10.‘Blokhuis verbiedt designerdrug 3-MMC onder

Opiumwet’, 27 mei 2021, rijksoverheid.nl.
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1.  HR 1 oktober 2019, ECLI:HR:2019:1456.

2. A. van der Plas, ‘Oude riten en de dans om de

Opiumwet. De Amsterdamse Santo Daime-kerk’, NTKR

2020, afl. 1, p. 73.

Door: Berinay Aydin

De kerkleden in het Amazonegebied bereiden de

thee uit twee inheemse planten, de

banisteriopsis caapi en de psychotria viridis. De

psychiotria viridis bevat van nature DMT, welke

bij Lijst I van de Opiumwet verboden is. Omdat

de ayahuasca DMT bevat, is het verstrekken en

importeren ervan in Nederland strafbaar. Leiders

en kerkleden zijn hierdoor meermalen

strafrechtelijk vervolgd.[2]

Het gebruik van de ayahuasca door de ICEFLU

stamt volgens de kerk uit een diepgewortelde

religieuze traditie, waarbij het spiritueel gebruik

van ayahuasca en andere indiaanse rituelen zijn

verweven met het katholicisme.[3] De kerk volgt

de oude, inheemse rituelen uit het

Amazonegebied. De ayahuasca, ‘het heilig

sacrement’, is daarmee volgens de kerk ook

onlosmakelijk verbonden aan de erediensten.[4]

De status in Nederland

Op 21 mei 2001 volgde de eerste strafvervolging

van een leider van de Amsterdamse kerk. ▸

3. De statuten van het kerkgenootschap ICEFLU (Estatuto

Social Igrega do Culto Ecléctico da Fluente Luz Universal)

28 februari 2019.

4. ICEFLU, Church of the Eclectic Center of the Fluent

Universal Light Patron Sebastião Mota de Melo 2015,

‘Institutional Dossier.

Ayahuasca: 

vrijheid van 

godsdienst 

of 

toch niet?

De Hoge Raad heeft in oktober 2019 een arrest

gewezen in een opmerkelijke zaak.[1] De zaak

betrof de Santo Daime-kerk en centraal stond

de vraag of het gebruik van de hallucinerende

thee ayahuasca door leden in erediensten valt

onder de vrijheid van godsdienst. Zo ja,

prevaleert de godsdienstvrijheid boven het

verbod om ‘drugs’ te bezitten als neergelegd in

de Opiumwet? In dit artikel zal nader ingegaan

worden op de legale status van deze

hallucinerende thee.

De Santo Daime-kerk en ayahuasca

Sinds 1995 kent Nederland twee Santo Daime-

kerken (gevestigd in Amsterdam en Den Haag).

Deze kerken werden opgericht als officiële

dochterkerken van de Braziliaanse ICEFLU-kerk.

De Nederlandse kerken volgen de rituelen van de

moederkerk nauwkeurig, waaronder ook het

verstrekken van de ayahuasca aan de kerkleden

tijdens de erediensten. Hiertoe ontvangt zij de

ayahuasca, rechtstreeks van de moederkerk.
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In diens vonnis, erkende de Amsterdamse

rechtbank de Santo Daime-kerk als officieel

kerkgenootschap.[5] Door deze kerk

aangehangen leer was volgens de rechtbank

een geloofsovertuiging en ‘het gebruik van de

drank ayahuasca [moet] als een het meest

belangrijke sacrament binnen de erediensten,

een essentieel onderdeel van de religieuze

beleving van de gelovigen’ worden gezien. Het

gebruik van de thee viel daarom onder het

bereik van de vrijheid van godsdienstvrijheid. Er

waren volgens de rechtbank ‘geen

noemenswaardige en daarmee onvoldoende

risico’ voor de volksgezondheid. Als gevolg

daarvan moest de Opiumwet buiten toepassing

blijven.

Ondertussen vonden er meer vervolgingen plaats

van (niet-)kerkleden. Een opmerkelijk geval

betrof de zaak van mevrouw Fränklin-Beentjes in

2006.[6] Ook zij riep de werking van het recht

op vrijheid van godsdienst in, nadat haar

ayahuasca in beslag was genomen, maar was

geen lid van de kerk. Het gerechtshof

Amsterdam verwierp dit verweer. Deze afwijzing

is in 2007 door de Hoge Raad bevestigd: “dat de

beperking op de vrijheid van godsdienst van

klaagster die het gevolg is van het verbod op het

aanwezig hebben van ayahuasca niet

onevenredig is, nu het gebruik van ayahuasca

voor klaagster niet noodzakelijk is voor het

belijden van haar godsdienst en het niet

gebruiken niet aan het belijden in de weg staat.

Geen rechtsregel staat eraan in de weg dat het

hof bij dat oordeel de bedoelde verklaring van

klaagster (“Ik kan mijn godsdienst ook zonder het

gebruik van de ayahuasca belijden”) heeft

betrokken”. [7]

5.Rb. Amsterdam 21 mei 2001, ECLI:NL:RBAMS:2001:AB1739

6.Hof Amsterdam 25 januari 2006, RK 2655-05

(beschikking).

7. HR 9 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2497, rov. 3.4.2.

en 3.4.3.

8.Rb. Haarlem 26 maart 2009,

ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9844.

9.Hof Amsterdam 24 februari 2012,

ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6888.

Met andere woorden: het was voor de klaagster

in kwestie niet een essentieel onderdeel van

haar religieuze beleving. Een beperking van haar

vrijheid van godsdienst was daarom

gerechtvaardigd. De volksgezondheid

prevaleerde immers in dit geval.

In maart 2009 kwam er weer een kerklid voor de

rechtbank. Daar oordeelde de Haarlemse

rechtbank dat er niet gebleken was van ‘nieuw

opgekomen feiten, inzichten en/of

omstandigheden op grond waarvan de eerder

door de kerk overgelegde

deskundigenrapportages niet langer valide

zouden zijn’. De Opiumwet moest weer

plaatsmaken voor de vrijheid van godsdienst. Het

Amsterdamse hof hield dit vonnis in hoger

beroep op 24 februari 2012 in stand.[9] De

toetsing in concreto leidde uiteindelijk dus tot

verschillende uitkomsten van de zaken.

Daarna volgden er meerdere vervolgingen,

allemaal eindigend op ontslag van

rechtsvervolging.[10] Tot in 2014 een arrest van

het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

in de zaak van mevrouw Fränklin-Beentjes kwam,

welke het arrest van de Hoge Raad bevestigde.

[11] In de zaken die daarna voorkwamen, toetste

het hof weer concreet de noodzakelijkheid van

de inbreuk. De uitkomst van deze toetsingen

waren nu echter anders: de toegenomen

populariteit van ayahuasca in de samenleving,

buiten de religieuze context van de kerk, was

doorslaggevend.[12] Daarom moest de

volksgezondheid prevaleren boven het recht van

geloofsovertuiging.

Tegen dat arrest is cassatie ingesteld, waarna

op 1 oktober 2019 door de Hoge Raad het

betreffende arrest is gewezen.[13] ▸

10. A. van der Plas, ‘Oude riten en de dans om de

Opiumwet. De Amsterdamse Santo Daime-kerk’, NTKR

2020, afl. 1, p. 80.

1. EHRM 6 mei 2014, nr. 28167/07 (Fränklin-Beentjes en

Ceflu-Luz Da Floresta/Nederland).

12. Zie o.a.: Hof Amsterdam 28 februari 2018,

ECLI:NL:GHAMS:2018:688.

13. HR 1 oktober 2019, ECLI:HR:2019:1456.



De essentie van het arrest was het volgt: ‘Uit [de

overweging] leidt de Hoge Raad af dat voor de

beoordeling van de noodzakelijkheid van de

inbreuk in een democratische samenleving niet

steeds een afweging per situatie is vereist, maar

een algemene toetsing volstaat. Het oordeel van

het Hof dat de toepassing van de betreffende

Opiumwetbepalingen en daarmee de beperking

van het recht op vrijheid van godsdienst van de

verdachte in gevallen als het onderhavige in een

democratische samenleving noodzakelijk is ter

bescherming van de volksgezondheid, is niet

onbegrijpelijk’.[14] Met andere woorden: bij

inbreuken op de Opiumwet kan de toetsing in

concreto achterweging blijven. Deze motivering

is niet in lijn met eerdere jurisprudentie. In het

arrest van het gerechtshof Amsterdam in 2012,

oordeelde het hof nog dat een dergelijke

opvatting in strijd met het Europese Verdrag van

de Rechten van de Mens (‘EVRM’) moest worden

gezien en dat het niet de bedoeling zou kunnen

zijn van de Hoge Raad om wel zo’n opvatting te

hebben.[15] Het blijkt nu dus van wel. 

Wat nu?

De kerkleden achten ayahuasca nog steeds een

essentieel onderdeel van hun geloofsbelijdenis

en hebben daarom internationale procedures

aangespannen, waaronder ze zich onder andere

beroepen op de bescherming van religieuze

minderheden.[16] Het moet dus nog blijken of het

arrest van de Hoge Raad nog stand gaat

houden. ▪

‘Zwollenaar aangehouden met 78 flessen

lachgas in z’n auto’ kopte de NOS in mei dit jaar.

[1] Het is niet een van de eerste headlines en

helaas ook niet een van de laatste. De

problematiek van lachgas is al even aanwezig.

Wat kunnen gemeentes doen om hiertegen op te

treden?

Wat is lachgas?

Lachgas is een kleurloos en zoetgeurend gas en

bevat de werkzame stof di-stikstofmonoxide

(N2O). Het wordt in de medische wereld gebruikt

als kortstondig narcosemiddel. Lachgas wordt

via een patroon of tank in een ballon gespoten.

Er zitten bijvoorbeeld lachgaspatronen in

slagroomspuiten. De gebruiker ademt het

lachgas via de ballon in en krijgt een korte roes.

Die roes bestaat meestal uit licht zijn in het

hoofd en een verminderd gevoel van spieren en

pijn.[2] ▸

7

14. HR 1 oktober 2019, ECLI:HR:2019:1456, rov. 2.5.

15.Hof Amsterdam 24 februari 2012,

ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6888.

16. A. van der Plas, ‘Oude riten en de dans om de

Opiumwet. De Amsterdamse Santo Daime-kerk’, NTKR

2020, afl. 1, p. 83-89.

1.https://nos.nl/artikel/2382470-zwollenaar-

aangehouden-met-78-flessen-lachgas-in-z-n-auto. 

2.https://www.drugsinfo.nl/lachgas/wat-je-moet-weten-

over-lachgas. 

Lachgas: 

voor gemeenten 

een hard gela(ch)g

Door: Mathilda Ariëns

© Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten.

https://nos.nl/artikel/2382470-zwollenaar-aangehouden-met-78-flessen-lachgas-in-z-n-auto
https://www.drugsinfo.nl/lachgas/wat-je-moet-weten-over-lachgas
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Vooral onder jongeren is lachgas uit patronen

populair, maar voor het ‘grote werk’ gaat men

aan de slag met een lachgastank.[3]

Wat is de problematiek rondom lachgas?

Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) heeft

op 10 juli 2014 in haar uitspraak duidelijk

gemaakt dat middelen zonder ‘therapeutische

werking niet als geneesmiddelen conform de

Geneesmiddelenwet mogen worden

gekwalificeerd.’ [4]

Naar aanleiding van die uitspraak van het HvJ

heeft de Hoge Raad (hierna: HR) een uitspraak

gedaan.[5] Het Nederlandse

geneesmiddelenbeleid moet namelijk

overeenkomen met het Europese beleid.

Hierdoor werden middelen zoals lachgas van de

Geneesmiddelenwet afgehaald en vielen deze

voortaan onder de werking van de Warenwet.

Dat maakte dat lachgas niet meer als

geneesmiddel werd gezien en het recreatief

gebruik ervan niet langer meer verboden was.[6]

Na de uitspraak van de HR is sinds 2016 het

gebruik van lachgas flink toegenomen. Jongeren

gebruiken lachgas veelal buiten en ruimen hun

patronen na gebruik niet op. Dit zorgt voor

verloederingen van de buurt, afval in het milieu

en overlast in wijken. Naast de overweging dat

het gebruik van lachgas slecht is voor de

omgeving en het milieu, speelt ook mee dat het

zorgt voor gevaar in het verkeer. Er komen

steeds vaker nieuwsberichten voorbij van

automobilisten die ongelukken veroorzaken en

daarbij door Politie ballonnen en patronen in de

auto worden gevonden.

Daarnaast is het ook erg makkelijk om aan

lachgas te komen, omdat het niet verboden is.

Tot slot zien jongeren lachgas ook niet echt als 

een drug, terwijl de lichamelijke effecten

aanzienlijk kunnen zijn.[7] De korte termijn

effecten zijn onder andere bevriezing van de

longen (bij direct inademen vanuit een tank) en

een zuurstoftekort in de hersenen. De lange

termijn effecten zijn neurologische stoornissen.

Door langdurig en vaak gebruik remt lachgas de

opname van vitamine B12. Hierdoor kan

zenuwschade ontstaan waardoor men

uitvalsverschijnselen en tintelingen krijgt. 

Wat kunnen gemeentes doen tegen lachgas?

Aangezien er (nog) geen landelijk verbod geldt

op lachgas zullen gemeentes zelf aan de slag

moeten. De eerste meest praktische oplossing is

het invoeren van een verbod op het bezit (en

gebruik) van lachgas in een APV. In maart van dit

jaar hadden 184 van de 352 gemeentes een

verbod opgenomen in hun APV. Wel is er

verschillend beleid. Zo is er in sommige

gemeentes een algeheel verbod, in andere een

verbod op bepaalde plaatsen of alleen bij

hinder.[8] Een eenduidig beleid, waarin gekozen

wordt voor een soort verbod, zou beter zijn voor

de rechtszekerheid.

Daarnaast is preventie een goed middel om

gebruik van lachgas te voorkomen. Door middel

van voorlichtingen op scholen en reclames

kunnen de risico’s van lachgasgebruik worden

uitgelegd. Zo worden jongeren bewust van de

risico’s en hopelijk geremd om lachgas te

gebruiken. Tot slot is het mogelijk om via APV’s

de handel in lachgas te verbieden.[9] In

afwachting van het landelijke verbod hebben

gemeentes dus wel middelen om handhavend op

te treden tegen lachgasgebruik.

Wat regelt het landelijke verbod?

In het Lachgasbesluit zal lachgas op lijst II van

de Opiumwet komen te staan. Wel met een

uitzondering voor ‘eigenlijk gebruik’. ▸

3. https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-

b63493d6450f.pdf. 

4. C-358/13 en C-181/14, ECLI:EU:C:2014:2060.

5.  9 februari 2016, HR:ECLI:NL:2016:219.

6.https://www.nvwa.nl/onderwerpen/lachgas/vraag-en-

antwoord/het-verhandelen-van-lachgas-voor-recreatief-

gebruik-valt-sinds-juli-2016-onder-de-warenwet.-waarom-is-

dat-zo. 

7.https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-

adbb-b63493d6450f.pdf.  

8.https://nos.nl/artikel/2374225-helft-gemeenten-

wacht-niet-op-kabinet-en-voert-zelf-lachgasverbod-in. 

9.https://www.destentor.nl/zwolle/lachgasverbod-in-

zwolle-blijft-uit-en-dat-leidt-tot-onvrede-je-zet-jezelf-

voor-schut~a2e585f1/?

referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.  

https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/lachgas/vraag-en-antwoord/het-verhandelen-van-lachgas-voor-recreatief-gebruik-valt-sinds-juli-2016-onder-de-warenwet.-waarom-is-dat-zo
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Dat betekent dat het op grond van artikel 3 van

de Opiumwet verboden is om lachgas ‘binnen of

buiten het grondgebied van Nederland te

brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te

verwerken, te verkopen, af te leveren, te

verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of

te vervaardigen’. Om eigenlijk gebruik zoals in de

zorg en voedingsmiddelenindustrie niet in de

weg te staan, wordt er voor die sectoren een

uitzondering opgenomen. Zo wordt alleen het

recreatief gebruik strafbaar. Het zal nog wel

mogelijk blijven om de patronen voor slagroom

te kopen, maar deze mogen dan alleen worden

verkocht aan 18-plussers en in een hoeveelheid

van 1 verpakking met maximaal 10 patronen.[10]

Conclusie

Met het aankomende wetsvoorstel zal het

gebruik van lachgas worden bemoeilijkt. Inzetten

op preventie is vooralsnog een goede oplossing.

Met alleen een verbod kom je er niet. De

Zwollenaar had 275 keer de wettelijk

toegestane hoeveelheid lachgas bij zich. Als hij

dit na het verbod nog eens doet, is de schatkist

de lachende derde.▪

Ferd Grapperhaus (minister van Justitie en

Veiligheid) en Paul Blokhuis (staatssecretaris van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben een

wetsvoorstel ontworpen voor het toevoegen van

een nieuwe lijst aan de Opiumwet.[1] In de

huidige Opiumwet zijn twee lijsten opgenomen.

Lijst I bevat de harddrugs, lijst II de softdrugs. De

nieuwe lijst IA moet hieraan worden toegevoegd,

waardoor de zogenaamde Nieuwe

Psychoactieve Stoffen (NPS) worden verboden. 

Deze synthetische stoffen lijken op harddrugs,

bootsen ook de werking ervan na, maar zijn nog

niet verboden. Toch is het volgens Grapperhaus

en Blokhuis wenselijk ze in de Opiumwet op te

nemen, om de volksgezondheid te beschermen

en de productie van en de handel in de stoffen

tegen te gaan.[2]
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Hoewel dit op zich een mooi doel is, heeft de

consultatie bij het wetsvoorstel veel negatieve

adviezen en bezwaren teweeggebracht. In dit

artikel zal ik de noodzaak van de nieuwe lijst

bespreken, alsmede hoe deze vorm zal worden

gegeven. Daarna ga ik in op de bezwaren en

adviezen en de reactie daarop van Grapperhaus

en Blokhuis. 

Het wetsvoorstel 

Nederland heeft zich in de afgelopen jaren

ontwikkeld tot grote producent en doorvoerland

van synthetische drugs. Dit heeft geleid tot meer

georganiseerde criminaliteit, en dus tot een

bedreiging voor de veiligheid. Het is echter lastig

om deze drugscriminaliteit adequaat aan te

pakken, nu we te maken hebben met Nieuwe

Psychoactieve Stoffen. Kenmerkend aan deze

NPS is dat de samenstelling voortdurend

veranderd wordt, waardoor de drugs niet vallen

onder lijst I of II van de Opiumwet.

Drugswetgeving wordt dus bewust omzeild, door

de stoffen zodanig aan te passen dat ze legaal

zijn.[3] Toch lijken deze zogenaamde

designerdrugs wel degelijk op illegale drugs en

kunnen ze dezelfde schadelijke gevolgen

hebben. Desondanks bestaat bij consumenten

de misvatting dat deze drugs niet schadelijk zijn,

juist omdat ze legaal zijn. Hierdoor nemen

gebruikers al gauw een te grote hoeveelheid in.

Ook is niet altijd duidelijk wat ze innemen,

doordat de drugs (bewust) verkeerd worden

gelabeld om te verhullen dat ze psychoactieve

stoffen bevatten die wel illegaal zijn.[4] 

Om de omzeiling van de drugswetgeving tegen

te gaan, voorziet lijst IA in een verbod op

substanties die afgeleid zijn van een chemische

basisstructuur van een stofgroep. Deze

generieke wetgeving leidt ertoe dat NPS bij

voorbaat strafbaar worden gesteld, zodat er qua

handhaving niet langer achter de feiten

aangelopen wordt. 

Het toevoegen van nieuwe stoffen aan de

Opiumwet kost namelijk zodanig veel tijd, dat in

de tussentijd een nieuwe legale afgeleide stof

wordt ontwikkeld, waardoor het plaatsen op de

lijst het doel mist.

Met de komst van lijst IA is het niet meer nodig

om nieuwe stoffen toe te voegen, maar worden

alle substanties die afgeleid zijn van 2-

fenethylamine, cannabimimetica of synthetische

cannabinoïden en substanties afgeleid van 4-

aminopiperidine verboden.[5] In onder andere

Noorwegen, Duitsland en België is een dergelijk

generiek stelsel al ingevoerd.[6] Als Nederland

dit voorbeeld volgt, wordt het beter mogelijk om

aan rechtshulpverzoeken van die lidstaten te

voldoen. Het is voor bijvoorbeeld overlevering of

tenuitvoerlegging van buitenlandse

strafvonnissen namelijk vereist dat het in het

buitenland gepleegde feit ook strafbaar is in

Nederland. Is de drug naar Nederlands recht niet

illegaal, dan ontbreekt deze dubbele

strafbaarheid en moet het rechtshulpverzoek

worden geweigerd. Door NPS in de Opiumwet

op te nemen, zal Nederland beter mee kunnen

werken aan de internationale bestrijding van

drugs. 

Bezwaren 

Legaliteitsbeginsel 

Verschillende instanties, waaronder het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

(RIVM), hebben bezwaren geuit tegen een

generieke strafbaarstelling van NPS. Het RIVM is

van mening dat een dergelijke strafbaarstelling

niet haalbaar is, omdat dan een veel te brede

groep stoffen strafbaar wordt gesteld. Het is

onvoldoende mogelijk te omschrijven welke

stoffen exact strafbaar zullen zijn, wat indruist

tegen het legaliteitsbeginsel. Het zal voor

burgers namelijk niet kenbaar zijn wat onder de

lijst valt en wat niet. [7]
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Hier valt tegenin te brengen dat

drugsproducenten heel goed zullen weten welke

stoffen zij gebruiken voor het ontwikkelen van

nieuwe NPS. Als zij nu weten welke stoffen in de

drugs aangepast moeten worden om hiermee de

Opiumwet te omzeilen, dan zullen zij ook weten

welke stoffen onder lijst IA verboden zullen zijn.

Voor handelaren en consumenten is het echter

lastiger om te achterhalen wat de exacte

samenstelling van de drugs is. Wel zijn er

drugstestsservices waar je anoniem drugs kunt

laten testen, zoals bij de GGD. De stoffen die

erin zitten worden vergeleken met bekende

stoffen. Voor NPS is dit lastiger, aangezien het

vaak juist om nieuwe, onbekende stoffen gaat. 

Volksgezondheid 

Het volgende bezwaar betreft de

volksgezondheid. Volgens onder andere de

Nederlandse Orde van Advocaten leidt de ruime

generieke strafbaarstelling ertoe dat ook stoffen

die niet schadelijk zijn voor de mens en de

samenleving strafbaar worden gesteld. Volgens

hen is dit in strijd met de ratio van de Opiumwet,

welke de volksgezondheid is.[8] Een stof kan

namelijk (pas) in de Opiumwet worden

opgenomen ‘indien is gebleken dat deze het

bewustzijn van de mens beïnvloeden en bij

gebruik door de mens kunnen leiden tot schade

aan zijn gezondheid en schade voor de

samenleving.’[9] 

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar

de schadelijkheid van NPS, maar door velen

wordt vermoed dat zij naar alle

waarschijnlijkheid schadelijk zijn voor de mens.

Zij beïnvloeden het bewustzijn, verhogen

lichaamstemperatuur en kunnen leiden tot een

verhoogde hartslag.[10] Of dit dan ook dusdanig

schadelijk is dat het strafbaarstelling

rechtvaardigt, valt nog maar te bezien.

9. Artikel 3a lid 3 Opiumwet. 

10. M. Hoebe, ‘Nieuwe drugs, nieuwe gevaren: jaarlijks

verschijnen 50 nieuwe stoffen op de markt’, 21 juni 2020,

parool.nl. 

11.  K.P.C. Kuypers, ‘Microdoseren met psychedelica: wat

weten we ervan?’, Tijdschrift voor Psychiatrie 2013/8, p. 669-

676. 11

12. A. van der Plas (Bakker Schut & Van der Plas

Adovacten), ‘Advies terzake voorgenomen wetgeving NPS’,

Reactie Stichting Adviesbureau Drugs, 19 april 2020. 

13. Dossier Nieuwe Psychoactieve Stoffen, 7 juni 2019,

vad.be. 

Er zijn wetenschappers die juist menen dat een

lage dosering psychedelica positieve effecten

op de gezondheid kan hebben.[11] Grapperhaus

en Blokhuis brengen hier echter het

voorzorgsbeginsel tegenin. Het is volgens hen

beter om te voorkomen dan te genezen,

aangezien nog te weinig bekend is over de

daadwerkelijke gezondheidseffecten van NPS. 

Zwarte markt 

Een derde bezwaar is dat door invoering van lijst

IA, NPS zullen worden aangeboden op de zwarte

markt. Nu zijn NPS nog makkelijk legaal te

verkrijgen in smartshops en online. Wanneer de

drugs enkel te koop zullen zijn op de zwarte

markt, zal de gebruiker eerder in aanraking

komen met de criminaliteit. Ook zal de kwaliteit

van de drugs omlaag gaan en zal de consument

niet meer worden voorgelicht omtrent het

gebruik ervan.[12] 

 Met dit argument wordt het beeld geschetst dat

de kwaliteit van NPS zonder strafbaarstelling

hoog is en dat de consument juist wordt

geïnformeerd over het gebruik. Dit is niet

helemaal juist. NPS zijn niet wetenschappelijk

onderzocht, waardoor er niets bekend is over de

kwaliteit ervan. 

Gebruikers nemen dus middelen tot zich

waarvan de kwaliteit ervan niet gegarandeerd

kan worden. Daarbij komt het veelvuldig voor dat

zij andere middelen innemen dan verondersteld.

Vaak wordt de samenstelling (bewust) onjuist of

onvolledig op de verpakking vermeld, waardoor

het voor de gebruiker onduidelijk is hoeveel ze

kunnen innemen en wat de effecten zullen zijn.

[13] Wel zal het moeilijker worden om aan NPS te

komen. Consumenten zullen deze gaan halen bij

een dealer, waarmee ze in aanraking komen met

de criminaliteit en deze ook in stand houden. ▸ 



Sanctionering 

Ten slotte is er kritiek op de sanctionering van

een overtreding van de nieuwe lijst IA. Het

importeren/exporteren, telen, bereiden,

bewerken, verwerken, verkopen, afleveren,

verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben of

vervaardigen van een NPS zal een

gevangenisstraf van maximaal zes jaar

opleveren of een geldboete van de vijfde

categorie.[14] Deze sanctie zou te hoog zijn,

gelet op het feit dat bij NPS niet altijd vaststaat

of zij schadelijk zijn. Hier is echter al rekening

mee gehouden in de strafmaat. Aansluiting is

gezocht bij het verbod op

voorbereidingshandelingen van lijst I, aangezien

NPS nauw verwant zijn aan lijst I-drugs.[15]

Uitgesteld

Al met al is er dus een flink aantal bezwaren op

het wetsvoorstel. Veel van deze bezwaren zijn

zeker gegrond, sommigen vallen te weerleggen.

Toch acht de regering strafbaarstelling van NPS

voor zowel de veiligheid en de gezondheid van

de samenleving wenselijk. De wet zal voorlopig

echter nog niet worden ingevoerd. Het plan was

om de nieuwe lijst IA in de tweede helft van 2021

in de Opiumwet op te nemen, maar dit zal niet

eerder worden dan het voorjaar van 2022. Door

NPS onder het bereik van de Opiumwet te laten

vallen zal er zo’n grote druk op de handhaving

ontstaan (met name de politie), dat hiervoor

meer geld voor nodig is. Dat geld is er voorlopig

nog niet.{16] Hoewel de wetswijziging al klaar

ligt, zal het dus nog wel even duren voordat

deze ook daadwerkelijk in werking treedt.▪
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De sudoku bestaat uit 9 blokken van 3 keer 3 vakjes. In elk vakje hoort een cijfer van 1 tot en met 9

te staan. Vul het diagram zo in, dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 keer 3 vakjes de cijfers

1 tot en met 9 één keer voorkomen. De rode vakjes geven in de volgorde van boven naar beneden

en van links naar rechts een oplossing.

De prijs voor de juiste oplossing is een N.C.S.V. Dr. Nico Muller-verrassingspakket! Stuur een

foto of screenshot van de ingevulde puzzel vóór 23 juli 2021 naar info@drnicomuller.nl. Uit de

inzendingen wordt op 28 juli 2021 een winnaar gekozen. Succes!

PUZZEL &WIN!
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