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Drugsbeleid tussen volksgezondheid en 
strafrecht

Tom Blom

Sinds het themanummer uit 1984 van dit tijdschrift is het drugsbeleid funda-
menteel veranderd. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig stond een volksge-
zondheidsaanpak centraal en was de strafrechtelijke aanpak vooral secundair, 
behalve bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Weliswaar bestaan er 
(nog steeds) coff eeshops en is er seponeervrijheid op het drugsterrein, toch is er 
veel veranderd. De bestrijding van openbare ordeproblemen en de gegroeide Euro-
pese invloed hebben hun sporen nagelaten. Gebruikers zijn weer voorwerp van 
strafrechtelijke aanpak geworden via de strafbaarstelling van openlijk gebruik in 
APV’s, de maatregel SOV (inmiddels al weer vervangen door de ISD) en de ‘per-
soonsgerichte aanpak’ indien drugsgerelateerde criminaliteit of overlast wordt 
gepleegd. Ook is de aanpak van drugskoeriers geïntensiveerd, met 100 procent-
controles op Schiphol op bepaalde trajecten.
Deze ontwikkeling kan niet los worden gezien van de groeiende Europese een-
wording. In de Europese Unie zijn veel initiatieven ontplooid om met name de 
grensoverschrijdende georganiseerde handel in drugs te bestrijden, zoals het 
kaderbesluit harmonisering drugswetgeving, de gemeenschappelijke acties en 
het Europese aanhoudingsbevel.
In dit artikel zal de invloed van Europa op ons drugsbeleid nadrukkelijk aan de 
orde worden gesteld, maar ook nationale ontwikkelingen zullen worden behan-
deld: de aanpak van gebruikers, bolletjesslikkers en coff eeshops.

Nationale mogelijkheden binnen internationale verplichtingen

De geschetste ontwikkeling wordt ingezet met de ‘paarse’ drugnota Het Neder-
landse Drugbeleid; continuïteit en verandering uit 1995. Het betreft zeker geen 
verandering zoals op grond van de politieke kleur en eerdere uitspraken van de 
toenmalige bewindslieden mocht worden verwacht. In de nota wordt een pak-
ket maatregelen aangekondigd, die in de richting gaan van een (meer) repressief 
beleid (Blom, 1998, deel 1, p. 154-165). Deze keuze is waarschijnlijk ingegeven 
door het in opdracht van de voor drugsbeleid verantwoordelijke ministers ver-
richte onderzoek naar de mogelijkheden om tot een vorm van legalisering te 
komen. Schutte (1995) komt echter tot de conclusie dat gezien de verdragsver-
plichtingen de handel in (alle) drugs niet gelegaliseerd mag worden.
Als legalisering niet mogelijk is, moet men gedacht hebben, moet maar het pad 
van de verplichting worden ingegaan, met als meest kenmerkende vorm de maat-
regel opvang verslaafden. Een nieuw traject werd gecreëerd voor verslaafden die 
een reeks lichte strafbare feiten plegen, waardoor overlast voor de buurt ontstaat. 
Deze personen moeten worden opgesloten in een inrichting voor de strafrechte-
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lijke opvang van verslaafden, voor een periode van minimaal drie maanden en 
maximaal twee jaar, ongeacht het strafbare feit dat ze hebben begaan of de over-
last die ze hebben veroorzaakt.
Een aantal uitgangspunten van het drugsbeleid bleef in stand. Aan het twee-
sporenbeleid werd niet getornd. Bovendien werd een experiment voorgesteld om 
aan extreem verloederde, soms ernstig zieke verslaafden heroïne op medische 
indicatie voor te schrijven. Dat neemt echter niet weg dat zich een verschuiving 
voltrok van de bestrijding van volksgezondheidsproblemen naar de bestrijding 
van overlast. Daarnaast bleef de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
 prioriteit houden.
Een belangrijke omslag vond ook plaats in het softdrugs- en coff eeshopbeleid. De 
aanvankelijke toezegging van de verantwoordelijke minister in het kabinet om de 
aanvoer naar de coff eeshops te reguleren, werd uiteindelijk omgezet in een dras-
tische reductie van het aantal coff eeshops door het aanscherpen van de ‘AHOJG 
criteria’ (geen affi  chering, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan en 
toegang voor jeugdigen, en geen verkoop van hoeveelheden groter dan geschikt 
voor eigen gebruik). In de ‘paarse’ drugsnota wordt een vijfgramsnorm geïntro-
duceerd als maximaal toegestane verkoop per klant. Deze wijziging werd gemo-
tiveerd door ‘de in de grensstreken ondervonden overlast en de kritiek uit het 
buitenland’. Wel wordt een handelsvoorraad van maximaal 500 gram toegestaan, 
waardoor coff eeshops een duidelijker en solider status krijgen. Die 500 gram is 
echter nog steeds te weinig om een coff eeshop op te kunnen draaien. Bestuurlijk 
en strafrechtelijk ingrijpen ligt dus nog steeds op de loer.
De gemeenten kregen bovendien een duidelijke taak bij de bestrijding van over-
last die door of vanwege drugsgebruik wordt veroorzaakt. De wet Bestuursdwang 
Opiumwet geeft de burgemeester inmiddels de bevoegdheid om, bij verkoop of 
aanwezigheid van opiumwetmiddelen in een voor het publiek toegankelijk lokaal, 
dit te sluiten en te verzegelen. Daarnaast is de gemeente bevoegd om zelfstandig 
regels vast te stellen in verband met verstoring van de openbare orde of aantas-
ting van het woon- en leefklimaat in de gemeente. In veel gemeenten valt inmid-
dels in de APV te lezen dat openlijk gebruik verboden is.
Na het ‘paarse’ kabinet bestond er geen enkele behoefte meer om het drugsbeleid 
op welke wijze dan ook te liberaliseren. De door dit kabinet ingezette verharding 
kon dus onveranderd worden doorgezet.

VN-verplichtingen
Naast de al bestaande verdragen over verdovende middelen (1961) en psycho-
trope stoff en (1972) werd in 1988 in Wenen het verdrag tegen de sluikhandel in 
verdovende middelen en psychotrope stoff en gesloten. Voor het eerst staan niet 
de middelen, maar de strafrechtelijke aanpak van de illegale handel centraal. In 
het verdrag worden alle vormen van internationale rechtshulp behandeld, met als 
kern de verplichting om confi scatie mogelijk te maken van opbrengsten, verwor-
ven met drugshandel. Elke verdragspartij moet de nodige maatregelen nemen om 
haar bevoegde autoriteiten in staat te stellen opbrengsten, voorwerpen, hulpmid-
delen of andere zaken te identifi ceren, op te sporen en te bevriezen of in beslag te 
nemen, om tot confi scatie over te kunnen gaan. Ook in ‘Europa’ werden dergelijke 
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verplichtingen, maar dan niet beperkt tot drugsdelicten, in het leven geroepen.
Voorbeelden zijn het Verdrag inzake witwassen, opsporing, inbeslagneming en 
confi scatie van opbrengsten van misdrijven van de Raad van Europa (Straatsburg 
1990, Trb. 1990, 172) en de Richtlijn witwassen van de EU (91/308/EEG). De bepa-
lingen uit het VN-verdrag en de verplichtingen uit Europese regelgeving hebben, 
samen met de in Nederland al langer levende behoefte om het strafprocesrecht 
te ‘stroomlijnen’, geleid tot een kleine aardverschuiving in ons straf- en strafpro-
cesrecht. Naast het strafbaar stellen van witwassen (tegenwoordig art. 420bis e.v. 
Sr) werd een strafrechtelijk fi nancieel onderzoek ingevoerd (art. 126 e.v. Sv). Ook 
is een aparte rechterlijke procedure over de ontneming van wederrechtelijk ver-
kregen voordeel (art. 511b e.v. Sv) ingevoerd en bestaat nu de mogelijkheid om 
in deze procedure wederrechtelijk voordeel te ontnemen dat op enigerlei wijze 
wederrechtelijk is verkregen, ook los van het ten laste gelegde en bewezen ver-
klaarde strafbare feit (art. 36e Sr).

Europese invloed op ons drugsbeleid

Het Nederlandse drugbeleid wordt echter meer en meer bepaald door Europese 
ontwikkelingen. Sinds het Verdrag van Amsterdam is drugsbestrijding een prio-
riteit op het gebied van de volksgezondheid (art. 152 van het EG-Verdrag), voor 
samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (titel VI van 
het Verdrag betreff ende de Europese Unie) en internationale samenwerking bui-
ten de EU. Voor de strijd tegen de illegale drugshandel worden drie methoden 
van politiële en justitiële samenwerking genoemd: nauwere samenwerking tus-
sen politiediensten, douaneautoriteiten en andere bevoegde autoriteiten, zowel 
rechtstreeks als via Europol; nauwere samenwerking tussen justitiële en andere 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten; en waar nodig onderlinge aanpassing van 
strafwetten.
Deze nauwere samenwerking heeft geleid tot gecombineerde acties op bijvoor-
beeld de ‘Hazeldonkroute’ en zal door middel van een kaderbesluit leiden tot har-
monisering van de drugswetgeving in de lidstaten.
In 2004 is een kaderbesluit aanvaard tot onderlinge aanpassing van de straf-
baarstellingen en sancties voor gedragingen die betrekking hebben op de illegale 
drugshandel (Kaderbesluit 2004/757/JBZ, PbEU L 335). Dit zal leiden tot aan-
zienlijke strafverhogingen voor cannabisdelicten. Bedrijfsmatig telen of verko-
pen van cannabis mag straks worden bestraft met een maximum gevangenisstraf 
van zes jaren. Daarnaast wordt een nieuw artikel in de Opiumwet geïntroduceerd: 
deelnemen aan een criminele organisatie. Degene die deelneemt aan een orga-
nisatie die zich met illegale drugshandel bezighoudt, mag worden gestraft met 
maximaal acht jaar (TK 2005/6, 30 339, nr. 1-2 e.v.).
Bij de onderhandelingen over dit kaderbesluit stond ook voor Nederland vast dat 
bestrijding van internationale drugshandel zoveel mogelijk moet worden bevor-
derd. Wel bestond er zorg over de mogelijke gevolgen van het kaderbesluit voor 
het Nederlandse beleid met betrekking tot coff eeshops en het bezit van kleine 
hoeveelheden drugs voor eigen gebruik. De opeenvolgende kabinetten hebben 
zich er bij de onderhandelingen voor ingezet, dat het kaderbesluit niet tot het 
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wijzigen daarvan zou verplichten. Die doelstelling lijkt te zijn gehaald. Zo bepaalt 
artikel 2, tweede lid dat gedragingen van betrokkenen voor hun persoonlijk 
gebruik niet vallen onder het kaderbesluit. Voor het coff eeshopbeleid is overwe-
ging 9 van belang. Daarin wordt het belang onderstreept van de harmoniserende 
werking die de implementatie van het kaderbesluit tot gevolg zal hebben, waarbij 
duidelijk blijkt dat het kaderbesluit uitsluitend verplicht tot wetgevende maatre-
gelen en zich niet mengt in het vervolgingsbeleid van de lidstaten. Het kaderbe-
sluit bevat ook geen enkele verplichting die verder reikt dan die tot aanpassing 
van de strafwetgeving.1 In Europees verband wordt door de EU Raad van minis-
ters verantwoordelijk voor het drugsbeleid (voor Nederland dus de ministers 
van Volksgezondheid, Justitie en Binnenlandse Zaken) een gemeenschappelijke 
drugsstrategie vastgesteld, met als doel de nationale strategieën een meerwaarde 
te geven. Daarbij worden de in de Verdragen vastgelegde beginselen van subsidi-
ariteit (niet op EU-niveau regelen wat ook nationaal mogelijk is) en proportiona-
liteit (geen onevenredig zware aanpak van een bepaald probleem) geëerbiedigd. 
Benadrukt wordt dat de lidstaten moeten nadenken over de gevolgen van hun 
nationale strategie voor de overige lidstaten, over de onderlinge ondersteuning 
van de nationale strategieën van verschillende lidstaten en over de bijdrage van 
die strategieën aan het bereiken van de gemeenschappelijke EU-doelstellingen.
De Europese Raad heeft inmiddels een nieuwe EU-drugsstrategie (2005-2012) 
goedgekeurd, waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor het drugsbe-
strijdingsbeleid. Terwijl de strategie het belang benadrukt van het subsidiariteits-
beginsel, wordt tegelijkertijd gesteld dat een geloofwaardig gemeenschappelijk 
EU-drugsbestrijdingsbeleid alleen mogelijk is als naast geharmoniseerde drugs-
wetgeving ook het nationale vervolgingsbeleid in alle lidstaten met elkaar spoort. 
De lidstaten zullen moeten streven naar samenhangende normen voor hun vervol-
gingspraktijken. Me dunkt, een belangrijke passage voor ons nationale drugsbe-
leid. In het EU-drugsactieplan (2005-2008) wordt echter geen concreet actiepunt 
voorgesteld om dit doel te bereiken. Dit lijkt overigens slechts een kwestie van 
tijd (Blom, 2006).

Uitlevering-overlevering van Nederlanders bij grensoverschrijdende handel
Uitlevering van Nederlandse onderdanen aan de Verenigde Staten vanwege ver-
meende drugssmokkel heeft de afgelopen jaren de gemoederen beziggehouden. 
Van 1998 tot 2002 hebben de Amerikaanse autoriteiten Nederland 79 keer ver-
zocht om uitlevering, dan wel voorlopige aanhouding ter fi ne van uitlevering. 
Daarvan hebben zeventien personen de Nederlandse nationaliteit en zijn veertien 
personen uitgeleverd, onder wie vier Nederlanders (Brief van de minister van Jus-
titie inzake vragen over uitlevering van Nederlandse onderdanen aan de VS, just 
020276). Daarna is er nog een aantal uitleveringszaken geweest.  Tussen Neder-

1 Overigens zou dat op basis van de foutieve Nederlandse vertaling van het kaderbesluit wel 
hebben gemoeten. Artikel 2 van de Nederlandse vertaling luidt: ‘Iedere lidstaat neemt de nodige 
maatregelen opdat de volgende opzettelijke gedragingen bestraft worden wanneer daarvoor 
geen rechtvaardigingsgrond bestaat.’ De originele Engelse tekst luidt echter: ‘Each Member 
State shall take the necessary measures to ensure that the following conduct when committed 
without right is punishable.’

 Het kaderbesluit verplicht dus slechts tot strafbaarstelling en niet tot handhaving. 
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land en de VS bestaat een bilateraal uitleveringsverdrag (Trb. 1980, 111 en 2004, 
299), dat bepaalt dat er in beginsel een uitleveringsverplichting bestaat. Uitleve-
ring kan niet worden geweigerd wegens de nationaliteit van de opgeëiste persoon. 
Op basis van dit verdrag bestaat dus in beginsel de verplichting om Nederlandse 
onderdanen uit te leveren. In 1991 zijn tussen Nederland en de VS nadere afspra-
ken over een terugkeergarantie gemaakt, waarbij is vastgesteld dat de VS in 
beginsel geen bezwaar heeft tegen de overbrenging van Nederlandse onderda-
nen om hun in de VS opgelegde straf in Nederland te ondergaan. De Nederlandse 
regering beschouwt deze Amerikaanse verklaring als voldoende garantie voor de 
uitlevering van Nederlandse onderdanen en acht geen aanvullende garanties in 
individuele zaken vereist.
Vanaf 1990 tot 2002 hebben drie Nederlanders na uitlevering aan en veroorde-
ling in de VS te kennen gegeven hun straf in Nederland te willen ondergaan. Alle 
drie zijn zij naar Nederland teruggebracht, waarbij hun Amerikaanse straf tel-
kens volgens de ‘exequaturprocedure’ door de Nederlandse rechter is omgezet in 
een Nederlandse straf. Daardoor zijn de Amerikaanse straff en van tien jaar, twin-
tig jaar en levenslang in soms aanzienlijk lagere Nederlandse straff en omgezet, 
van zes resp. slechts twee en zes jaar.
De laatste jaren worden echter aanzienlijk lagere reducties toegepast. Zo werd 
in 2004 de Amerikaanse straf wegens invoer in de VS van 105.000 pillen XTC 
van 70 maanden naar 60 maanden teruggebracht (Rb. A’dam 12 november 2004, 
parketnr. 13.098086-04). Onduidelijk is of deze geringe strafreductie komt door 
de grote hoeveelheid pillen, door de mening van de rechtbank dat Nederlanders 
voldoende zijn gewaarschuwd over de consequentie van dergelijk gedrag in de VS, 
of door het veranderde inzicht in Nederland zelf omtrent de strafwaardigheid van 
dit gedrag.
Overlevering, de Europese variant van uitlevering, van Nederlandse onderdanen 
aan EU-lidstaten is recentelijk geheel herzien als gevolg van de implementatie van 
het Europees aanhoudingsbevel en van de procedures van overlevering. Het ver-
trouwensbeginsel vormt de hoeksteen van de nieuwe procedure, met als uitgangs-
punt dat de direct betrokken justitiële autoriteiten van de lidstaten rechtstreeks 
samenwerken, zonder tussenkomst van de minister van Justitie. Dit betekent niet 
alleen dat men rechtstreeks met elkaar communiceert, maar ook dat de noodza-
kelijke beslissingen op het niveau van de justitiële autoriteit worden genomen. De 
rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting aangewezen als toetsende autoriteit. Voor 
32 categorieën van strafbare feiten (waaronder de illegale handel in verdovende 
middelen en psychotrope stoff en) is de eis van dubbele strafbaarheid afgeschaft. 
Eigen onderdanen moeten ook worden overgeleverd voor executie van straff en 
of maatregelen. Dit laatste is voor Nederland nieuw en zal (mogelijk) leiden tot 
meer Nederlanders in buitenlandse, zij het Europese, cellen. Overlevering wordt 
overigens niet toegestaan indien het Europese aanhoudingsbevel betrekking 
heeft op een strafbaar feit dat geacht wordt geheel of gedeeltelijk op Nederlands 
grondgebied te zijn gepleegd (art. 13 Overleveringswet). Hiermee wordt in ieder 
geval voorkomen dat een coff eeshopexploitant wegens verkoop aan bijvoorbeeld 
Franse drugstoeristen moet worden overgeleverd aan een Offi  cier van Justitie uit 
Lille die daarom vraagt.

Tom Blom
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Nederlandse ontwikkelingen: enkele cijfers

Het aantal geregistreerde opiumwetmisdrijven is de afgelopen tien jaar bijna 
verviervoudigd (Eggen & Van der Heide, 2004). Aangezien van delicten tegen de 
 Opiumwet bijna nooit aangifte wordt gedaan, betreft dit zaken die veelal aan het 
licht zijn gekomen door ‘pro-actief rechercheren’, waarbij men actief op zoek gaat 
naar wietplantages, XTC-laboratoria en dergelijke. Deze cijfers verraden in ieder 
geval een grotere belangstelling van politie en justitie voor opiumwetdelicten.
In dezelfde periode laat het aantal softdrugsdelicten dat door de rechter is afge-
daan een stijgende tendens zien (734 op een totaal van 4.825 in 1995 tot 2.873 
van de 9.266 in 2004). Bij harddrugsdelicten zien we tot en met 2003 ook een stij-
gende lijn, maar in 2004 zijn 15 procent minder harddrugszaken door de rechter 
afgedaan dan in 2003: veel harddrugszaken zijn door het Openbaar Ministerie 
geseponeerd en dus niet voorgelegd aan de rechter. De stofgerichte aanpak op 
Schiphol is daar ongetwijfeld debet aan.
Personen die door de rechter schuldig zijn verklaard aan drugsdelicten (9.000 in 
2004), hebben een vrij grote kans op een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (52 pro-
cent). In 2003 was dit percentage nog hoger, namelijk 57. In 2004 werden gemid-
deld 278 dagen opgelegd voor Opiumwetdelicten, in totaal 3.500 detentiejaren. 
In 1994 waren dit nog 1.946 detentiejaren. Het aandeel van opiumwetdelicten 
in het totaal aantal opgelegde detentiejaren is 25 procent. Ruim 1.300 van deze 
detentiejaren werden opgelegd in het arrondissement Haarlem, waarschijnlijk in 
hoofdzaak op Schiphol gearresteerde drugskoeriers. Daarmee is 9 procent van 
alle in 2004 opgelegde detentiejaren (van alle delicten tezamen) bestemd voor op 
Schiphol opgepakte drugskoeriers. Het aandeel Opiumwetdelicten in de bezetting 
van het gevangeniswezen was in 2004 24 procent, in 1994 was dat nog 17 procent 
(Eggen & Van der Heide, 2005).
De groeiende belangstelling van politie en justitie voor Opiumwetdelicten, een ver-
drievoudiging van het aantal geregistreerde opiumwetmisdrijven in de afgelopen 
tien jaar, en de opgelegde langdurige vrijheidstraff en bij een schuldigverklaring 
zullen ook in de toekomst zorgen voor een overbelaste strafrechtelijke keten.

Schiphol en de aanpak van bolletjesslikkers

In 2001 werd een duidelijke toename van het aantal drugskoeriers op Schiphol 
gesignaleerd. In 2000 hield het Schipholteam 769 verdachten van drugsmokkel 
aan en nam het 2.500 kilo drugs in beslag, in 2001 ongeveer 1.200 verdachten 
met 3.500 kilo drugs. Opvallend was dat tegenover een scherpe stijging van 
het aantal aangehouden drugskoeriers bij het personenvervoer een signifi cante 
daling stond van de vangsten via het vrachtvervoer. Door de intensivering van de 
controle op het vrachtvervoer heeft een verschuiving van drugssmokkel plaatsge-
vonden naar koeriers.
Mede op deze basis is in september 2001 een bijzondere actie op Schiphol uit-
gevoerd, gericht op het grootschalig onderscheppen van drugstransporten en 
aanhouding van de drugskoeriers. Concrete aanleiding was dat Schiphol in het 
voorjaar van 2001 werd geconfronteerd met aanzienlijke groepen Nigeriaanse 
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bolletjesslikkers. Woonachtig in vooral Spanje en Italië, reisden zij via Schiphol 
naar de Antillen, vanwaar zij na enige tijd voorzien van cocaïne weer terugvlogen. 
Controles door het Schipholteam wezen uit dat zij nagenoeg allen (97 procent) 
daadwerkelijk bolletjes hadden geslikt. In een daarop volgende gerichte actie 
werd in korte tijd een controle uitgevoerd op alle Nigerianen in vliegtuigen uit 
de Antillen. In totaal werden in tien dagen 81 Nigeriaanse verdachten aangehou-
den, waarvan 63 personen bolletjesslikkers bleken. Hierna werd door de Antil-
len versneld een visumplicht voor Nigerianen ingevoerd, die in december 2001 
van kracht werd. Het eff ect bleek van korte duur, de aantallen koeriers stegen na 
afl oop van de actie weer snel, maar nu waren het Brazilianen.
De mogelijkheden om de toegenomen aantallen drugskoeriers aan te houden, te 
berechten en in te sluiten in daarvoor toegeruste voorzieningen, zijn niet onbe-
grensd. Om de problemen op korte termijn beheersbaar te houden, heeft de 
Haarlemse hoofdoffi  cier van justitie aan het Schipholteam verzocht niet meer 
verdachten gericht aan te houden dan waar capaciteit voor beschikbaar is. Nadat 
deze brief was uitgelekt, trad het kabinet op. Het heenzenden wegens capaciteits-
gebrek werd als absoluut ongewenst bestempeld en moest worden voorkomen. 
Tal van (nood)maatregelen werden aangekondigd, zoals benutting van politiecel-
len gedurende maximaal tien dagen voor voorlopige hechtenis; fl exibel gebruik 
van inrichtingscapaciteit inclusief een tijdelijke herbestemming van mannenca-
paciteit voor vrouwen en nog niet benutte cellen van de Strafrechtelijke Opvang 
Verslaafden voor reguliere gedetineerden; uitstel van renovatie en opnieuw in 
gebruik nemen van oudere capaciteit; meer structurele toepassing van de als tij-
delijk bedoelde 103 procent bezettingsgraad in het gevangeniswezen; en voort-
durend zoeken naar noodcapaciteit op tijdelijke locaties. Deze locaties werden 
bijvoorbeeld tijdelijk gevonden door het met zeilen overspannen van binnen-
plaatsen van Huizen van Bewaring voor de detentie van drugskoeriers. Het ver-
volgen van alle gearresteerde drugskoeriers leek uiteindelijk geen realiseerbare 
optie. Daarom werd gekozen voor een ‘stofgerichte’ aanpak (TK 2002/03, 28 192, 
nr. 16). Kernpunt van deze tijdelijke, want inmiddels weer ingetrokken aanpak is 
regulering van de instroom, door bolletjesslikkers en koeriers met een maximum 
van drie kilo drugs met een dagvaarding heen te zenden en indien mogelijk uit 
Nederland te verwijderen.
De huidige aanpak op Schiphol komt neer op 100 procentcontroles op risico-
vluchten vanuit Latijns Amerika, waarvan vermoed wordt dat hiermee stelsel-
matig grote hoeveelheden drugs via Schiphol naar Europa worden gesmokkeld. 
Daarbij wordt een stofgerichte benadering toegepast, waarbij inbeslagneming 
van de totale hoeveelheid drugs aan boord van het vliegtuig voorop staat. Als 
gevolg daarvan worden drugskoeriers met een relatief geringe hoeveelheid drugs, 
die geen recidivist zijn, niet strafrechtelijk vervolgd. Daarnaast komen de aan-
gehouden drugskoeriers op een zwarte lijst. Luchtvaartmaatschappijen dienen 
deze passagiers vervolgens te weigeren. Met KLM en ArkeFly zijn convenanten 
gesloten, waardoor personen die op Schiphol door douane en/of Koninklijke 
Marechaussee met cocaïne worden betrapt drie jaar lang niet meer zullen worden 
vervoerd op de trajecten tussen Nederland en Aruba, de Nederlandse Antillen, 
Suriname en Venezuela.
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Door de 100 procentcontroles en de stofgerichte benadering worden er nauwelijks 
meer grotere hoeveelheden drugs aangetroff en in vracht en bagage. Er is nog wel 
een permanente stroom smokkelaars, voornamelijk slikkers van relatief kleine 
hoeveelheden. In de detentiecijfers is de problematiek van de bolletjesslikkers 
goed te zien. Betrof het aantal gedetineerden op basis van een veroordeling voor 
de Opiumwet in 2000 nog 1.965 (stabiel sinds 1995), in 2001 was dit gestegen tot 
2.320, in 2002 tot 2.795 en in 2004 tot 3.260 (Eggen & Van der Heide, 2005).

Van SOV naar ISD

De SOV (Strafrechtelijke opvang verslaafden) maatregel, door het paarse kabinet 
aan ons sanctiestelsel toegevoegd, is inmiddels alweer verdwenen en vervangen 
voor de ISD (Inrichting stelselmatige daders). Nadat in een aantal steden, zoals 
Rotterdam, was begonnen met de persoonsgerichte aanpak van ‘veelplegers’ vond 
dit landelijk navolging. In een brief van minister Donner in het kader van het 
beleidsprogramma Naar een veiliger samenleving wordt de aanpak geschetst (TK 
2002/03, 28 684, nr. 10). Veelplegers moeten bij aanhouding als zodanig kunnen 
worden herkend. Daarvoor moet iedere politieregio een overzicht bijhouden van 
bekende veelplegers, zowel jeugdigen als meerderjarigen. Wanneer de politie een 
geregistreerde veelpleger aanhoudt, wordt deze voorgeleid en in bewaring gesteld. 
De politie zal alle door de verschillende betrokkenen aangeleverde informatie 
rondom de persoon van de verdachte samenbrengen in het dossier, dat uiteinde-
lijk via het OM aan de rechter moet worden voorgelegd. De rechter mag de ISD- 
maatregel voor een maximale duur van twee jaar opleggen. Sinds de invoering 
van de maatregel blijkt dat rechters in bijna alle gevallen voor deze maximale 
duur kiezen (Struijk, 2005).
De primaire doeleinden van de ISD-maatregel betreff en de beveiliging van de 
maatschappij en de beëindiging van de recidive van de verdachte. Hieruit komt 
het beveiligingskarakter van de ISD-maatregel heel sterk naar voren. Subsidiair, 
en afhankelijk gesteld van de specifi eke (verslavings)problematiek waarmee het 
plegen van delicten bij de verdachte samenhangt, moet de maatregel tevens een 
bijdrage leveren aan de oplossing van verdachtes problematiek, zoals bijvoorbeeld 
verslaving.
Het zal niet verbazen dat voornamelijk drugsverslaafden in de ISD zitten. Ver-
trekpunt is een langere vrijheidsbeneming in een zeer beperkt regime. De ISD-
maatregel kent geen (primair) resocialisatiedoel. Voor de rechtvaardiging van 
deze maatregel wordt resocialisatie als doelstelling blijkbaar niet noodzakelijk 
geacht, anders dan bij de SOV-maatregel offi  cieel het geval was. Hoewel de SOV 
door ontwikkelingen in de rechtspraktijk later werd ‘ontmaskerd’ als louter vrij-
heidsbeneming (Kooijmans, 2003), was er wettelijk gezien in ieder geval de pre-
tentie van een resocialisatiedoel. Zelfs deze pretentie heeft de wetgever thans bij 
de ISD-maatregel laten varen, hetgeen niet alleen onwenselijk is, maar bovendien 
niet overeenkomt met de ten aanzien van veelplegers geuite beleidsvoornemens 
van intensivering van de reïntegratie.
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Hernieuwde aanpak van handel en gebruik van cannabis

In 2004 presenteerden de ministers verantwoordelijk voor het drugsbeleid de 
‘Cannabisbrief’ (TK 2004/05, 24 077, nr. 125). Daarin wordt de hernieuwde 
belangstelling voor de aanpak van de handel en het gebruik van cannabis nadruk-
kelijk vormgegeven. De Cannabisbrief moet echter worden gezien als sluitstuk 
van een al langer ingezette ontwikkeling.
Het begon in 1996 met de aanscherping van het gedoogbeleid voor coff eeshops 
door de aanscherping van de AHOJG-criteria. Daarnaast werd de coff eeshop een 
alcoholvrije horecagelegenheid en mochten gemeenten aanvullende criteria creë-
ren. De meeste gemeenten hebben dat ook gedaan, meestal over de nabijheid van 
scholen en de maximale handelsvoorraad. In 1998 volgde de expliciete strafbaar-
stelling van het telen van hennep en de forse verhoging van de strafmaat voor 
beroepsmatige teelt.
Gelet op het grootschalige karakter van de hennepteelt werd niet alleen de straf-
maat voor de professionele hennepteelt verhoogd, maar ook de strafmaat voor 
het beroeps- of bedrijfsmatige bereiden, verwerken, verkopen en afl everen van 
hennepplanten. Daardoor moest het mogelijk worden om doeltreff end op te tre-
den tegen de professionele en grootschalige hennepteelt, en de gedragingen die 
daar doorgaans onlosmakelijk mee zijn verbonden, zoals verwerken, verkopen en 
afl everen. In de Aanwijzing opiumwet (Stcrt. 2002, 46) wordt aangegeven wan-
neer er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt, met als relevante factoren: 
aantal planten, verlichting, verwarming en bevloeiing.
Wat echter onder beroeps- of bedrijfsmatig bereiden, verwerken, verkopen of 
afl everen moet worden verstaan, wordt in de Aanwijzing niet gedefi nieerd. Een 
coff eeshop zal ongetwijfeld wel vallen onder het bedrijfsmatig verkopen van hen-
nep. De verhoging van de strafmaat voor de bedrijfsmatige hennepteelt en ver-
koop heeft tot gevolg dat voor dit delict voorlopige hechtenis mogelijk wordt en 
de daaraan gekoppelde dwangmiddelen, zoals de telefoontap.
De aanpak van wietteelt zal nog verder worden geïntensiveerd (TK 2005/06, 
24 077, nr. 170). De minister onderbouwt deze intensivering door te wijzen op 
de omvangrijke en steeds bedrijfsmatiger wietteelt in Nederland, waarbij ook de 
georganiseerde misdaad betrokken is. De toenemende thuisteelt leidt volgens 
hem tot onveilige situaties en tot overlast in en verloedering van woonwijken.
Ook raken steeds meer mensen, juist ook kwetsbare bevolkingsgroepen, afhan-
kelijk van de illegale inkomsten uit de wietteelt. Dat heeft, aldus de minister, een 
corrumperend eff ect op de samenleving, alleen al doordat dit leidt tot misbruik 
van overheidsfi nanciën (uitkeringsfraude, verzwijgen van inkomsten voor de fi s-
cus). Bovendien ziet hij aanwijzingen dat de omvang van de wietteelt vele malen 
groter is dan nodig om de coff eeshops te bevoorraden. Het surplus zou zijn weg 
vinden via niet-gedoogde verkooppunten en naar het buitenland. De minister 
vindt dat een zorgelijke ontwikkeling, die bovendien schadelijk is voor het inter-
nationale imago van Nederland.
De hardere aanpak van wietteelt zal op twee manieren worden vormgegeven. In 
de eerste plaats in een intensivering van de integrale aanpak van de wietteelt, 
via een combinatie van bestuurlijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke sanctie-
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mogelijkheden, om op die manier de teelt zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. 
Bij deze integrale aanpak werken gemeenten, politie andere handhavingsdiensten, 
Openbaar Ministerie, energiebedrijven en woningcorporaties samen. Ook wordt 
de ontmanteling van wietplantages geïntensiveerd en zullen de ontruimingskos-
ten op de teler worden verhaald. Om beter zicht te krijgen op de georganiseerde 
criminaliteit achter de teelt heeft het OM in vier politieregio’s en drie arrondisse-
menten in Brabant en Limburg onderzoeken opgestart, die zich elk zullen richten 
op een ander specifi ek facet van de georganiseerde wietteelt, waaronder de rol van 
de growshops als facilitator van de wietteelt.
Ook de bestrijding van drugstoerisme is geïntensiveerd, omdat drugstoerisme, 
zoals zich dat vooral in de grensstreek manifesteert, veel overlast en criminaliteit 
veroorzaakt en een belangrijke bron van onvrede in de omringende landen vormt. 
De aanpak richt zich met name op de vermeende aanzuigende werking die uit-
gaat van de coff eeshops. In dat kader zal de gemeente Maastricht starten met een 
proefproject waarbij alleen ingezetenen toegang krijgen tot coff eeshops. Een der-
gelijke aanpak is al eens eerder gepoogd, totdat de rechter te Almelo er een stokje 
voor stak. Het verbod door de gemeente Hengelo op de verkoop aan buitenlanders 
stond volgens de rechtbank op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel uit de 
Grondwet. Alleen de vrees voor een massale toeloop van drugstoeristen en de 
daarmee gepaard gaande openbare ordeproblemen kon een inbreuk op de Grond-
wet rechtvaardigen. Daarvan was toen echter niets gebleken (Pres. Rb. Almelo 
8 augustus 1994, 94/1236).

Streng in de Europese pas

De tijden zijn veranderd. De gebruiker en de kleinhandel van drugs (koeriers, toe-
risten en coff eeshops) zijn naast de groothandel weer nadrukkelijk voorwerp van 
strafrechtelijke bejegening geworden. De bestrijding van overlast heeft boven-
dien een voorname plaats ingenomen bij de bestrijding van het drugsprobleem. 
Deze verandering is ingezet door het paarse kabinet en voortgezet door latere 
kabinetten. Ook de aanpak van cannabis staat weer centraal. In de ‘Cannabis-
brief’ worden tal van maatregelen aangekondigd om met name de overlast door 
de handel en het gebruik van dit middel aan te pakken.
De Europese Unie heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze ontwikkeling. In de 
EU wordt immers (offi  cieel) geen onderscheid gemaakt tussen verschillende mid-
delen. De noodzakelijke wijzigingen op basis van het kaderbesluit harmonisering 
drugswetgeving hebben slechts in beperkte mate betrekking op de middelen van 
lijst I bij de Opiumwet. Hieruit kan worden afgeleid dat Nederland op het ter-
rein van de harddrugs nagenoeg geheel in de Europese pas loopt. De wijzigingen 
concentreren zich op cannabis, vooral op de grootschalige illegale hennepteelt 
en illegale handel in cannabis, in al dan niet georganiseerd verband. Over streng 
optreden hiertegen lijkt echter ook in Nederland een groeiende consensus te 
bestaan. Het feit dat het om ‘softdrugs’ zou gaan, lijkt daarbij niet meer relevant.
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