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 Den Haag, 4 april 2007 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Justitie 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

30515  Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid 

voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van de 

artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen of 

lokalen behorende erven 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 3 april 2007 met algemene 

stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, artikel 13b, eerste lid 

11→14 (Teeven) 

Dit amendement beoogt de bestaande en voorgestelde bevoegdheid tot toepassing van 

bestuursdwang door de burgemeester uit te breiden, om zo de hele keten die voorafgaat (en 

volgt) op de handel in verdovende middelen als genoemd in het onderhavige artikel, onder de 

reikwijdte te laten vallen. 

Hiermee komt eveneens het telen van wiet, de illegale wiethandel, onder het bereik van de toe 

te passen bestuursdwang te vallen en wordt beter gecombineerd optreden van gemeenten en 

Openbaar Ministerie mogelijk gemaakt. 

Toevoeging van de zinsnede «geteeld, dan wel de voorbereiding daartoe» heeft specifiek tot 

doel ook de toepassing van bestuursdwang door de burgemeester (ontruiming en sluiting) 

mogelijk te maken in geval er in woningen (en lokalen dan wel in of op bij woningen en 

lokalen behorende erven) reeds voorbereidingen zijn getroffen voor de teelt, maar er nog geen 

planten worden aangetroffen. 

Verworpen. Voor: VVD, SGP en PVV 
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Artikel 13b, eerste lid 

10 (Azough) 

Dit amendement strekt ertoe om het belang van het proportionaliteitsvereiste bij de toepassing 

van bestuursdwang te onderstrepen. In navolging van de Raad van State acht ondergetekende 

het van belang dat, met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

zorgvuldig omgesprongen wordt met de toepassing van de voorgestelde bestuurlijke 

sanctiebevoegdheid, waarbij de tijdelijkheid van de maatregelen benadrukt moet worden. 

Deze noodzaak onderschrijft de regering door erop te wijzen dat gemeenten voorzien in 

stappenplannen die voorzien in het treffen van maatregelen die oplopen in zwaarte. Niet valt 

daarom in te zien dat er bezwaren bestaan tegen opname van een dergelijke bepaling in artikel 

13b, eerste lid van de Opiumwet.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 

 

 

Artikel I, artikel 13b, vierde lid 

9 (Van der Ham) 

Dit amendement strekt ertoe de burgemeester te verplichten bij het sluiten van een woning, 

lokaal of de daarbij behorende erven expliciet te bepalen voor hoe lang hij deze sluit. 

Uitoefening van de bevoegdheid die aan de burgemeester wordt toegekend om bestuursdwang 

toe te passen ter handhaving van artikel 2 en 3 van de Opiumwet raakt aan de rechten die zijn 

vastgelegd in artikel 8 EVRM. Het vastleggen van de plicht om de duur van deze sluiting aan 

te geven en te motiveren sluit goed aan bij de wens de eisen van proportionaliteit en 

subsidiariteit bij de toepassing van deze bevoegdheid. duidelijker naar voren te laten komen.  

Dit amendement sluit tevens aan bij de verplichting die artikel 174a, lid 3 Gemeentewet 

bevat. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 

 

 

 

MOTIES 

 

12 (Jodersma c.s.) over onderbrenging van verse paddo’s en qat in de Opiumwet 

Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV 

 

13 (Van der Ham en Azough) over een handhavingsarrangement per gemeente 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 


