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1. Inleiding

Het Nederlandse drugsbeleid en de Nederlandse drugswetgeving hebben in onze
samenleving en de rest van de wereld de aandacht. In Nederland hanteren wij de Opiumwet,
een bijzondere wet als onderdeel van het strafrecht, die het bezit van en activiteiten en
gedragingen in verband met verdovende middelen strafbaar stelt. Bij de strafbaarstelling op
basis van de Opiumwet kan worden gekozen voor het vervolgen van de verdachte voor een
misdrijf of voor een overtreding. Om een verdachte voor een misdrijf op basis van de
Opiumwet te vervolgen is opzet vereist. Voor het vervolgen van een overtreding op grond
van de Opiumwet is enkel het bewijzen van de gedraging voldoende. Het opzet werkt als
strafverzwarend bestanddeel in de Opiumwet. Vanwege de grote verschillen in de strafmaat
tussen misdrijven en overtredingen, is het Openbaar Ministerie geneigd daders te vervolgen
op grond van een misdrijf. Rechters gebruiken bij het veroordelen van daders op grond van
een misdrijf regelmatig de constructie van het voorwaardelijk opzet vanwege de problemen
die ontstaan bij het bewijzen van de vereiste opzet.1 Het gevolg van deze bewijsnood is dat
het in de Opiumwet gebruikte opzetbegrip door de voorwaardelijk opzet constructie echter
zover lijkt te zijn opgerekt dat zij de ondergrens van het opzet overschrijdt.2
De centrale vraag die deze scriptie beoogt te beantwoorden, is in hoeverre het ruime
toepassen van voorwaardelijk opzet in de Opiumwet noopt tot het invoeren van culpoze
delictsvormen. De beschrijving hiervan spitst zich in het bijzonder toe op de invoer van
verdovende middelen naar Nederland. Bij dit specifieke delict komt de ondergrens van het
opzet nadrukkelijk aan de orde.3 Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, wordt
eerst de verhouding tussen opzet en schuld in algemene zin beschouwd. In de verhouding
opzet en schuld, zal aandacht worden besteed aan de grens tussen voorwaardelijk opzet en
bewuste schuld. Het zal blijken dat deze grens niet eenvoudig vast te stellen is. In hoofdstuk
drie wordt ingegaan op de belangrijkste materieelrechtelijke Opiumwetbepalingen en de
sanctionering op het overtreden hiervan. De rol en het belang van het vaststellen van opzet
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J. de Hullu, Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2009, p. 227.
2
D.H. de Jong en M. Kessler, ‘Opzet in de Opiumwet: bewijs en inhoud’, NJB 1999, p. 385.
3
J. de Hullu, Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2009, p. 226.
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bij Opiumwetdelicten zal naar voren komen. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier aan de hand
van jurisprudentie de problematiek rondom het toepassen van voorwaardelijk opzet in de
Opiumwet weergegeven. Hierbij zal naar voren komen hoe het voorwaardelijk opzet wordt
ingezet om bewijsproblemen, die voortvloeien uit het toepassen van de Opiumwet, op te
lossen. In hoofdstuk vijf beschouw ik in hoeverre het voorwaardelijk opzet te ruim wordt
toegepast in de Opiumwet en wat daarbij de verhouding is ten opzichte van schuld. Tot slot
wordt in hoofdstuk zes de behoefte aan culpoze delictsvormen in de Opiumwet besproken.

5

2. Opzet en schuld

Om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van verdachten bij misdrijven te kunnen
benoemen, hanteren we in het strafrecht grofweg twee begrippen: opzet en schuld. Voor
een uitvoerige behandeling van alle aspecten van opzet en schuld is in deze scriptie geen
plaats. De twee leerstukken zijn complex en zijn dan ook niet uitgekristalliseerd in de
literatuur en rechtspraak. De leerstukken worden voornamelijk ingevuld door de rechtspraak
en het gaat bij de invulling van de twee begrippen vooral om het bewijs in specifieke
gevallen. Een globaal overzicht van het begrip opzet en dan in het bijzonder het
voorwaardelijk opzet en de verhouding hiervan ten opzichte van schuld is in het kader van
de onderzoeksvraag van belang. Op het toepassen van opzet en schuld in de Opiumwet zal in
latere hoofdstukken worden ingegaan.
Het opzetbegrip kent in diverse delictomschrijvingen verscheidene
verschijningsvormen. Zo wijzen de woorden ‘opzettelijk’, ‘oogmerk’, ‘wetende dat’ en
‘kennis dragende dat’ op het opzetbegrip in strafrechtelijke zin. Daarnaast kan opzet ook
ingeblikt zijn in de delictshandeling zelf. 4 In het dagelijkse leven spreekt men van opzet als
iemand een kwade of boze bedoeling heeft. De meest zuivere vorm van opzet met een
dergelijke bedoeling, is bijvoorbeeld een situatie waarin de verdachte een handeling verricht
die een direct gevaar vormt voor andermans leven en hij zich van het gevolg van zijn
handeling ook bewust is. Men kan denken aan het zetten van een vuurwapen tegen
andermans hoofd en daarbij doelbewust de trekker overhalen. Opzet in strafrechtelijke zin
ziet op ‘willen en weten’. Als de verdachte weet wat hij doet en dat ook heeft gewild, is dat
voldoende om opzet aan te nemen. Het gaat daarbij niet om de kwade of boze bedoeling,
maar om de bewuste wil om een handeling te verrichten. In het strafrecht strekt het begrip
opzet echter veel verder dan de zuivere vorm. Voor het aannemen van opzet kan het al
voldoende zijn dat er een mogelijkheid is dat het gevolg van een handeling kan intreden. 5
Van opzet is geen sprake meer als de verdachte niet wist wat hij deed of niet meer over een
vrije wil beschikte.

4
5

S.A.M. Stolwijk, Een inleiding in het strafrecht in 13 hoofdstukken, Deventer: Kluwer 2009, p. 91.
Zie verder paragraaf 2.1.
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Naast opzet komt ook schuld in verschillende verschijningsvormen voor. In eerste
instantie is schuld een algemene voorwaarde voor strafbaarheid. Schuld in die zin is
verwijtbaarheid. 6 Schuld in de zin van verwijtbaarheid vormt de ondergrens van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid. De schuld in de zin van verwijtbaarheid noemen we schuld
als element en staat niet in de delictsomschrijving. Daarnaast komt schuld als bestandsdeel
in een delictsomschrijving voor. Schuld als bestanddeel wordt ook wel culpa genoemd. Men
spreekt van culpa als de verdachte bij zijn handelen een aanmerkelijke veronachtzaming van
de zorgvuldigheid in acht heeft genomen. 7 Er is een aanmerkelijke mate van verwijtbare
onvoorzichtigheid vereist. Men spreekt ook wel over grove schuld of culpa lata. 8 Als
hulpmiddel voor het bepalen van de mate van schuld en bij het trekken van een grens tussen
culpa en opzet, kan culpa worden onderscheiden in bewuste schuld en onbewuste schuld. In
het algemeen geldt bij bewuste schuld een meer ernstigere vorm van tekortschieten. Bij
bewuste schuld heeft de verdachte zich gerealiseerd dat het gevolg kan intreden maar gaat
er van uit dat het zich niet zal voordoen. Bij onbewuste schuld heeft de verdachte het
mogelijke gevolg helemaal niet overzien, maar had hij dat wel moeten zien. 9
De wet kent twee soorten culpoze delicten. De zogenaamde culpoze gevolgdelicten
zoals dood door schuld in art 307 Sr. Bij dit soort delicten is het schuldverband op het gevolg
betrokken. Naast culpoze gevolgdelicten bestaan er delicten waarbij culpa slechts op een
bijkomende omstandigheid betrekking heeft. Een goed voorbeeld vormt schuldheling uit art.
417bis Sr waarbij de verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het door een
misdrijf verkregen goed betrof. De voornaamste reden voor het invoeren van deze culpoze
delictsvorm is het opvangen van de bewijsproblemen bij de opzetvariant. 10

6

G.H. Meijer, A. Seuters, R. ter Haar, Leerstukken strafrecht 2011, Deventer: Kluwer 2010, p. 282.
S.A.M. Stolwijk, Een inleiding in het strafrecht in 13 hoofdstukken, Deventer: Kluwer 2009, p. 27.
8
J. de Hullu, Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2009, p. 253.
9
G.H. Meijer, A. Seuters, R. ter Haar, Leerstukken strafrecht 2011, Deventer: Kluwer 2010, p. 285 e.v.
10
J. de Hullu, Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2009, p. 258.
7
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2.1 Voorwaardelijk opzet op de grens van culpa
Tussen opzet en culpa is geen scherpe grens te trekken. Het verschil tussen opzet en culpa
kan men beter als een glijdende schaal zien. De ondergrens van opzet wordt beheerst door
voorwaardelijk opzet. Men spreekt van voorwaardelijk opzet indien er zich een situatie
voordoet waarin de verdachte zegt de gevolgen niet te hebben gewild, maar deze wel te
hebben onderkend als mogelijk en zich daardoor niet heeft laten weerhouden.11 Hij neemt
door aldus te handelen de gevolgen op de koop toe. Voorwaardelijk opzet is door de Hoge
Raad voor het eerst geïntroduceerd in het Ciceroarrest waarin de Hoge Raad voor het
aannemen van opzet voldoende acht dat de dader ‘zich willens en wetens blootstelt aan de
geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans’ dat een bepaalde omstandigheid zich
voordoet. 12 Tegenwoordig wordt het voorwaardelijk opzet door de Hoge Raad geformuleerd
als: ‘het zich willens en wetens blootstellen aan de aanmerkelijke kans dat’.13
De grens tussen opzet en culpa ligt tussen voorwaardelijk opzet en bewuste schuld in.
Bewuste schuld vormt de bovengrens van culpa. Dat de grens tussen opzet en bewuste
schuld soms moeilijk te trekken is, blijkt wel uit een zaak die belandde bij de Hoge Raad. Het
betrof hier een slachtoffer die bij een vechtpartij meerdere keren door een kogel in zijn nek
is geraakt doordat de verdachte een pistool, dat doorgeladen bleek te zijn, meermalen als
slagwapen heeft aangewend zonder dat hij zich ervan had vergewist of het een
(door)geladen pistool betrof. De Hoge Raad maakte hierbij de volgende overweging of er in
dit geval sprake is van voorwaardelijk opzet of bewuste schuld:
“Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zulk een
kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat
het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft
aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Uit de enkele omstandigheid dat die wetenschap
bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem moet worden verondersteld, kan niet zonder
meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat
in geval van die wetenschap ook sprake kan zijn van bewuste schuld. Van degene die weet
heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die naar het oordeel van de rechter
ervan is uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met
11

S.A.M. Stolwijk, Een inleiding in het strafrecht in 13 hoofdstukken, Deventer: Kluwer 2009, p. 96.
HR 9 november 1954, NJ 1955, 55.
13
J.M. van Bemmelen, D.H. de Jong, G. Knigge, Ons strafrecht 1 Het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer
2003, p. 106.
12
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(grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm
op dat gevolg gericht is geweest. Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat
sprake is van bewuste schuld dan wel van voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen
van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven
omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de
feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de
omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar
hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald
gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de
aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard”14
Voor het aannemen van voorwaardelijk opzet, is dus volgens de Hoge Raad de
aanvaarding van een aanmerkelijke kans van belang. Vanwege de grote rol die kans speelt bij
het aannemen van voorwaardelijk opzet, wordt het ook wel kansopzet genoemd. 15 In de
literatuur is gepleit voor een normatieve uitleg van de aanmerkelijke kans. 16 Op die manier
kan namelijk onderscheid worden gemaakt tussen in aanmerking te nemen (feitelijke)
kansen afhankelijk van het door de wet beschermde belang. Hoe meer gewicht toekomt aan
het beschermde belang, hoe meer de kansen aanmerkelijk heten. 17 Bovenstaande
overweging van de Hoge Raad geeft echter aan dat de aanvaarding van de aanmerkelijke
kans geobjectiveerd moet worden en afhangt van de omstandigheden van het geval, waarbij
betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en omstandigheden waaronder deze is
verricht. Uit het arrest HIV-I blijkt tevens dat bij de aanmerkelijke kans het in alle gevallen
moet gaan om een kans die naar algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten. 18
Deze benadering van het voorwaardelijk opzet wordt ook wel de empirische opvatting
genoemd.19
Uit het voorstaande blijkt dat het voorwaardelijk opzet een complex begrip is en geen
definitieve afbakening kan worden bewerkstelligd. De afbakening ervan zal in veel gevallen

14

HR 24 februari 2004, NJ 2004, 75, m.nt. P.A.M. Mevis.
W. Nieboer, Wetens en Willens, (Oratie Tilburg), Arnhem: Gouda Quint 1978, p. 6.
16
D.H. de Jong en M. Kessler, ‘De HIV-test voor het voorwaardelijk opzet’, NJB 2002, p. 2230.
17
M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten, Arnhem: Gouda Quint 2001, p. 218.
18
HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552(HIV-I), m.nt. Y. Buruma.
19
J.W. Fokkens en A.J.M. Machielse (red.), Noyon, Langemeijer & Remmelink, Wetboek van Strafrecht, online
naslagwerk: Kluwer, bijgewerkt tot 2010, ‘Aantekening 3.5 Wat is een ‘aanmerkelijke kans’?’.
15
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tegen de bovengrens van culpa, de bewuste schuld, aanliggen.20 Vaak is er voor beide
leerstukken wat te zeggen en dient de rechter een keuze te maken. Uit het volgende
hoofdstuk zal blijken dat in de Opiumwet de gevolgen van de keuze tussen het wel of niet
aannemen van voorwaardelijk opzet grote verschillen in de strafmaat met zich meebrengt.
Bij deze keuze van de rechter komt betekenis toe aan gedragingen van de verdachte en aan
de omstandigheden waaronder die zijn verricht. Volgende hoofdstukken spitsen zich toe op
Opiumwetdelicten. In tegenstelling tot levensdelicten, waarbij aan de gedragingen van de
verdachte veel betekenis toekomt, zullen bij Opiumwetdelicten de algemene ervaringsregels
een grote rol spelen. Dit zet het voorwaardelijk opzet in een ander licht.

20

In hoofdstuk 4 ga ik hier nader op in.
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3. Opiumwetdelicten en opzet

Voordat ik inga op de wijze waarop het voorwaardelijk opzet in de Opiumwet haar
toepassing vindt, zal ik voor een volledig beeld en goed begrip kort stilstaan bij de
materieelrechtelijke inhoud van de belangrijkste Opiumwet artikelen. Er zal nader worden
ingegaan op de rol die het opzet heeft in Opiumwetdelicten en in hoeverre het constateren
van opzet invloed heeft op de sanctionering van handelen in strijd met de Opiumwet.
3.1 Materieelrechtelijke bepalingen
De materiële normen zoals deze zijn omschreven in de art. 2 en art. 3 van de Opiumwet
vormen de basis van deze wet. Art. 2 betreft het verbieden van handelingen ten aanzien van
verboden middelen die staan op lijst I van de Opiumwet. In het dagelijks taalgebruik worden
de middelen van lijst I geschaard onder de term ‘harddrugs’. Art. 3 betreft het verbieden van
handelingen ten aanzien van verboden middelen die staan op lijst II van de Opiumwet. In het
dagelijks taalgebruik worden deze middelen geschaard onder de term ‘softdrugs’. Harddrugs
worden gezien als verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de
volksgezondheid, terwijl softdrugs een geringer risico hebben. 21 De wettekst van art. 2 en 3
en de omschrijving van de handelingen die strafbaar zijn gesteld in de desbetreffende
artikelen, zijn nagenoeg gelijk. Onderstaande behandeling van de materieelrechtelijke
inhoud van de bepalingen geldt dan ook voor beide artikelen. De artikelen 4, 5, 6 en 7
bevatten ook materiële normen, deze zijn echter in de praktijk van ondergeschikt belang en
worden hier buiten beschouwing gelaten.
Art. 2 en 3 onder A verbieden het binnen of buiten het grondgebied van Nederland
brengen van verdovende middelen. Uit de wettekst en uit de daarop gebaseerde
jurisprudentie blijkt dat de begrippen binnen en buiten het grondgebeid brengen extensief
moeten worden geïnterpreteerd.22 Art 1 lid 4 bepaalt dat onder het binnen het grondgebied
van Nederland brengen van verdovende middelen in de zin van art. 2 en 3 onder A moet
worden begrepen: ‘het binnen het grondgebied van Nederland brengen van de voorwerpen

21

Aanwijzing Opiumwet, Stcrt. 2011, nr. 22936
T. Blom,’Opiumwet’, in: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer (red.) Tekst&Commentaar Strafrecht, Deventer: Kluwer
2008, p.2164.
22
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of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn en elke op het verder vervoer, de
opslag, de aflevering, ontvangst of overdracht gerichte handeling, met betrekking tot die
middelen, die binnen het grondgebeid van Nederland zijn gebracht, of tot de voorwerpen of
goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn.’ Art. 1 vijfde lid geeft een
uitbreiding ten aanzien van het ‘buiten het grondgebied van Nederland brengen’. Beide
begripsomschrijvingen zijn ruimer dan hetgeen in het dagelijks spraakgebruik onder binnen
of buiten het grondgebied brengen wordt verstaan. Voorbereidingshandelingen of
handelingen, die zonder de uitbreiding van het begrip, hooguit onder het poging begrip
zouden vallen, zijn dientengevolge onder art 2 en 3 onder A te scharen.’23
Art. 2 en 3 onder B verbieden onder andere het telen, bereiden, verwerken en
bewerken van verdovende middelen. De begrippen hebben betrekking op gedragingen in de
productiefase en hebben nauwelijks onderscheidende betekenis. 24 Ook tussen het begrip
bereiden en het begrip vervaardigen in art. 2 en 3 onder D bestaat nauwelijks verschil. 25 De
wetgever heeft de strafbedreiging voor beide delicten gelijk gesteld zodat het in de praktijk
niet uitmaakt voor welke delict men wordt vervolgd. Art. 2 en 3 onder B verbieden tevens
het verkopen, afleveren, verstrekken en het vervoeren van verdovende middelen. Ook deze
begrippen kennen een ruime invulling. Het begrip verkopen strekt verder dan dat wat
eronder in civielrechtelijke zin wordt verstaan en bij van het begrip vervoeren kan al sprake
zijn bij het gooien van heroïne uit een raam van een woning. 26
Art. 2 en 3 onder C verbieden het aanwezig hebben van verdovende middelen. Voor
het begrip aanwezig hebben is het voldoende dat de verdovende middelen zich bevinden in
iemands machtssfeer, ongeacht wat deze persoon er verder mee heeft uit te staan. 27
Art. 10 en 11 van de Opiumwet geven sancties op normovertreding van art. 2 en 3. In
de inleiding is reeds aangegeven dat in de Opiumwet het begrip opzet als criterium voor een
misdrijf is genomen. Indien het opzet ontbreekt dan wordt het handelen in strijd met de
Opiumwet aangemerkt als een overtreding. De wetgever heeft dit in art. 13 van de
Opiumwet tot uidrukking gebracht. De in art. 10 eerste lid en art. 11 eerste lid strafbaar
23

T. Blom,’Opiumwet’, in: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer (red.) Tekst&Commentaar Strafrecht, Deventer: Kluwer
2008, p.2164.
24
T. Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid, Deventer: Kluwer 2008, p. 120.
25
T. Blom,’Opiumwet’, in: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer (red.) Tekst&Commentaar Strafrecht, Deventer: Kluwer
2008, p.2169.
26
T. Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid, Deventer: Kluwer 2008, p. 120 en 121.
27
T. Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid, Deventer: Kluwer 2008, p. 121.
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gestelde feiten worden als overtredingen aangemerkt en de strafbaar gestelde feiten in de
overige leden van art. 10 en 11 en in art. 10a en 11a als misdrijf.
3.2 Sancties
Het opleggen van een sanctie bij normoverschrijdend gedrag is maatwerk en verschilt per
casus. Naast de sanctiebepalingen opgenomen in art. 10 en 11 van de Opiumwet, dient de
Richtlijn strafvordering Opiumwet bij het opleggen van een straf in acht te worden
genomen. De straffen zijn tevens onderhevig aan de door rechters aangehouden
oriëntatiepunten voor straftoemeting. 28 Wat echter in het oog springt bij de bestudering van
de strafbepalingen, zijn de grote verschillen in straffen tussen misdrijven en overtredingen.
In onderstaand overzicht van de harddrugbepaling art. 2 en de strafbepaling art. 10, komen
de verschillen in sanctionering bij overtreding en misdrijf duidelijk naar voren.

Art. 2 verbiedt ten aanzien van

Maximumstraf bij overtreding

Maximumstraf bij misdrijf

A. binnen of buiten het grondgebied

hechtenis van ten hoogste zes

gevangenisstraf van ten hoogste

van Nederland brengen;

maanden of een geldboete van de

twaalf jaren of een geldboete van de

vierde categorie (art. 10 lid 1)

vijfde categorie (art. 10 lid 5)*

B. te telen, te bereiden, te

hechtenis van ten hoogste zes

gevangenisstraf van ten hoogste

bewerken, te verwerken, te

maanden of een geldboete van de

acht jaren of een geldboete van de

verkopen, af te leveren, te

vierde categorie (art. 10 lid 1)

vijfde categorie (art. 10 lid 4)

hechtenis van ten hoogste zes

gevangenisstraf van ten hoogste zes

maanden of een geldboete van de

jaren of een geldboete van de vijfde

vierde categorie (art. 10 lid 1)

categorie (art. 10 lid 3)*

hechtenis van ten hoogste zes

gevangenisstraf van ten hoogste

maanden of een geldboete van de

acht jaren of een geldboete van de

vierde categorie (art. 10 lid 1)

vijfde categorie (art. 10 lid 4)

middelen behorende tot lijst I het;

verstrekken of te vervoeren;
C. aanwezig te hebben;

D. te vervaardigen.

28

Het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS)
presenteert richtlijnen om te komen tot een consistent landelijk straftoemetingsbeleid. Besloten is om in de
loop van de tijd voor een aantal vaak voorkomende delicten een strafmaat (oriëntatiepunt) aan te geven
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* Let hier op art. 10 zesde lid van de Opiumwet dat de maximumstraf op een jaar gevangenisstraf, of
een geldboete van ten hoogste de derde categorie stelt indien de overtreding betrekking heeft op een
geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik.29

Naast de hierboven weergegeven sanctionering op overtreding van art. 2 van de
Opiumwet, kan bij art. 3 juncto art. 11 op eenzelfde wijze een verzwaring van de
strafbaarstelling tussen misdrijf en overtreding geconstateerd worden. Zoals eerder is
aangegeven is art. 3 qua wettekst gelijk aan art. 2, echter de sanctionering bij overtreding
van art. 3 ligt genuanceerder dan bij de artikelen omtrent harddrugs. Deze nuances komen
voort uit een lange geschiedenis van Nederlands drugsbeleid, dat in haar huidige vorm een
gedoogconstructie is ten aanzien van softdrugs.30 Zo wordt er een onderscheid gemaakt in
hoeveelheden en of men al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt.
Desalniettemin kan geconstateerd worden dat ook hier sprake is van een groot verschil in
sanctionering bij het al dan niet opzettelijk overtreden van art. 3. Indien men handelt in
strijd met een in art. 3 gegeven verbod en het opzet ontbreekt, dan wordt men gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand, of een geldboete van ten hoogste de tweede
categorie. Indien het artikel opzettelijk wordt overtreden, dan kan de maximumstraf op
lopen naar twee, vier of zes jaren gevangenisstraf.
3.3 De rol van het opzetbegrip
De grote verschillen in straffen tussen misdrijven en overtredingen in de Opiumwet hebben
tot gevolg dat voor het Openbaar Ministerie, de verdachte en de rechter het vaststellen van
opzet van het allergrootste belang is. Immers voor het vervolgen van een verdachte op
grond van de misdrijfvariant, met aanmerkelijk hogere straffen dan bij de
overtredingvariant, is een opzettelijke gedraging vereist. Het bestanddeel ‘opzet’ in de
misdrijfvariant, bevat alle gradaties van opzet, inclusief het voorwaardelijk opzet. 31
Ontbreekt de opzettelijkheid, dan kan vervolgd worden voor een overtreding. Het enkel
stellen van de gedraging is voldoende nu er in de overtredingvariant geen schuldbestanddeel
is opgenomen. De overtredingvariant is dus geen culpoos delict en het is derhalve niet
29

De Aanwijzing Opiumwet geeft nadere aanwijzingen voor het toepassen van dit artikel.
Deze nuances zijn onder andere te vinden in de Aanwijzing Opiumwet en de richtlijn voor strafvordering
Opiumwet, softdrugs. Zie meer informatie omtrent de geschiedenis en nuances ten aanzien van de
drugswetgeving en het Nederlandse drugsbeleid verwijs ik naar: T. Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid,
Deventer: Kluwer 2008.
31
T. Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid, Deventer: Kluwer 2008, p. 122.
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vereist dat de schuld bewezen wordt. Men kan pas van de overtredingvariant worden
vrijgesproken indien geen relevant verwijt kan worden gemaakt dat men handelt in strijd
met de Opiumwet.32
Uit onderzoek op het gebied van levensdelicten blijkt dat het Openbaar Ministerie en
rechters gevoelig zijn voor de publieke opinie over strafoplegging daar zij steeds hogere
straffen eisen en opleggen.33 Het is niet ondenkbaar dat de roep tot harder straffen ook
geldt voor Opiumwetdelicten. Uit ander onderzoek blijkt immers dat indien de burger op de
stoel van de rechter zou zitten, zij in het algemeen hogere gevangenisstraffen oplegt dan
een rechter in eenzelfde geval.34 Ook de overheid lijkt de roep tot harder straffen niet te zijn
ontgaan blijkens de plannen van het kabinet om zwaardere straffen stellen op de
(voorbereiding van) in- en uitvoer, teelt en (georganiseerde) handel van verdovende
middelen.35 Het is wellicht interessant om te onderzoeken hoe rechters omgaan met de druk
tot het opleggen van hogere straffen bij het veroordelen van een verdachte voor een
misdrijf of een overtreding in de Opiumwet. Dit is met name interessant omdat zij met een
groot verschil in strafmaat te maken hebben. Het opleggen van de maximaal zes maanden
hechtenis voor de overtredingvariant op invoeren van tweehonderd kilo cocaïne lijkt erg
mager als dat wordt vergeleken met de maximumgevangenisstraf van twaalf jaren die voor
de misdrijfvariant kan worden opgelegd.
In hoofdstuk twee is gebleken dat de grens tussen het opzet en culpa niet duidelijk
vast te stellen is. Het gevolg van het grote verschil in de hoogte van de straf bij het
veroordelen van een verdachte op grond van een misdrijf of overtreding op grond van de
Opiumwet, kan met zich meebrengen dat rechters de grens van het voorwaardelijk opzet
zullen moeten opzoeken. 36 Het belang om te veroordelen op grond van de misdrijfvariant
kan er voor zorgen dat bij grensgevallen de uitkomst in negatieve zin uitpakt voor de
verdachte. In het volgende hoofdstuk zullen een aantal grensgevallen en bewijsproblemen
worden besproken. Daarbij zal blijken dat zowel voor het wel als voor het niet aannemen
van voorwaardelijk opzet iets te zeggen is.
32

Zie bijvoorbeeld HR 24 november 1998, LJN: ZD1317 (Sporttas), m.nt. D.H. de Jong.
Zie S. van Wingerden en P. Nieuwbeerta, ‘Ontwikkelingen in de lengte van gevangenisstraffen voor moord en
doodslag: een trend naar langere straffen’, TREMA 2006, p. 330 e.v. en ook ‘Rechters bestraffen moord nu
strenger; gemiddeld 2 jaar extra zitten’, Volkskrant 19 november 2011.
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S. Ruiter, J. Tolsma, M. Hoonde, H. Elffers, P. van der Laan, De burger als rechter, WODC, Amsterdam 2011, p.
119 en 120.
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Regeerakkoord VVD-CDA, Vrijheid en verantwoordelijkheid, 2010, p. 40.
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Zie noot D.H. de Jong onder HR, 2 oktober 2007, LJN: BA 7911.
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4. Bestanddeel opzet bewijzen in de Opiumwet

Niet zelden hebben rechters te maken met personen, die met een koffer vol verdovende
middelen via Schiphol, Nederland proberen binnen te komen. Zij ontkennen iets af te weten
van de verdovende middelen in hun koffer en daarmee dus het opzet. Bij Opiumwetdelicten
spelen de verklaringen van een verdachte een belangrijke rol. Vooral bij het invoeren van
verdovende middelen zijn er namelijk vaak geen andere getuigen voorhanden. In hoofdstuk
twee heb ik reeds aangegeven dat het afhangt van getuigenverklaringen en de feitelijke
omstandigheden van het geval of er in een concreet geval sprake is van bewuste schuld dan
wel van voorwaardelijk opzet. In de gevallen waarin de getuigenverklaringen geen inzicht
geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging van de verdachte is omgegaan en als er
sprake is van een ontkennende verdachte, is de rechter sterk aangewezen op de feitelijke
omstandigheden. Het is de vraag welke feitelijke omstandigheden rechters in deze gevallen
aanwenden om het opzet toch vast te stellen.
In dit hoofdstuk behandel ik de wijze waarop het opzet bij Opiumwetdelicten wordt
vastgesteld door de rechter en hoe bewijsproblemen ten aanzien van het vaststellen van het
opzet worden opgelost. De beschrijving hiervan is toegespitst op de invoer van verdovende
middelen naar Nederland. Daarbij wordt stilgestaan bij het gebruik van algemene bekende
gegevens en feitelijke omstandigheden die een grote rol spelen bij het bewijzen van opzet.
Afsluitend wordt er ingegaan op de geloofwaardigheid en het gebruik van de verklaring van
de verdachte als bewijs.
4.1 Opzet vaststellen
Voor het vaststellen van opzet moet de rechter uit de wettige bewijsmiddelen kunnen
afleiden dat de verdachte willens en wetens verdovende middelen invoerde. Gezien de
materieelrechtelijke inhoud van de Opiumwetbepalingen heeft het vereiste opzet betrekking
op het handelen en niet op het teweegbrengen van een gevolg, zoals dat vaak het geval is bij
klassieke opzetmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht. Vandaar dat bij het bewijzen van
opzet bij Opiumwetdelicten het accent meer ligt op het aspect weten dan op willen. 37 Indien
uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte wetenschap (in verschillende
37

Zie noot van D.H. De Jong onder HR, 24 november 1998, LJN ZD1317 (Sporttas).
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graden van waarschijnlijkheid) had dat hij ten tijde van het ‘invoeren’ verdovende middelen
bij zich droeg, lijkt aan het vereiste van weten en willen te zijn voldaan. Wetenschap
impliceert willen. Het wilselement blijkt bij het invoeren van verdovende middelen uit het
feit dat de verdachte wetenschap heeft dat hij deze middelen bij zich draagt en in een
vliegtuig is gaan zitten.38 De verdachte voert bewust verdovende middelen in. Het
vaststellen van het opzet is in die gevallen niet problematisch.
In de gevallen dat de verdachte ontkent wetenschap te hebben van het feit dat hij
zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend vervoer van verdovende middelen, is het
vaststellen van het opzet geen uitgemaakte zaak. Rechters wenden in die gevallen veelvuldig
voorwaardelijk opzet aan om een verdachte voor de misdrijfversie van invoer van
verdovende middelen te veroordelen. 39 Het voorwaardelijk opzet wordt bewezen aan de
hand van feitelijke omstandigheden van het geval en door gebruikmaking van algemeen
bekende gegevens zoals algemene ervaringsregels.40 Zo is het volgens de rechter een
algemeen bekend gegeven dat verdovende middelen vaak per vliegtuig vanuit Suriname en
de Antillen naar Nederland worden gesmokkeld.41 Verdachten worden vermoed op de
hoogte te zijn van dat risico en aanvaarden de aanmerkelijke kans dat zij verdovende
middelen invoeren indien zij een koffer zonder te controleren vanuit Suriname naar
Nederland meenemen. Via deze overweging wordt de aanmerkelijke kans van het
voorwaardelijk opzet bepaald. De verdachte heeft wetenschap van het drugsrisico, want dat
is een algemeen bekend gegeven. Aan het wilselement is voldaan doordat de verdachte,
ondanks het drugsrisico en suspecte omstandigheden, zijn koffer zonder te controleren,
probeert in te voeren. 42
Voor het aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat de verdachte bezig is met
grensoverschrijdend vervoer van verdovende middelen, wordt tevens gebruik gemaakt van
een algemene ervaringsregel. Een vermoeden dat gebaseerd is op een algemene
ervaringsregel is het uitgangspunt dat een passagier, die per vliegtuig een bagagestuk met
zich meevoert, met de inhoud daarvan bekend is, tenzij aannemelijk is dat die passagier met
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M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten, Arnhem: Gouda Quint 2001, p. 48.
J. de Hullu, Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2009, p. 227.
40
M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten, Arnhem: Gouda Quint 2001, p. 47.
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HR 15 juni 2010, LJN: BK7085 en HR 28 november 2006, LJN: AZ0264.
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M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten, Arnhem: Gouda Quint 2001, p. 48.
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die inhoud niet bekend was en daarmee niet bekend had behoren te zijn. 43 De verdachte
aanvaart, door zijn koffer niet te controleren, de aanmerkelijke kans dat er zich verdovende
middelen in zijn koffer bevinden.
4.2 De algemeen bekende gegevens
Het gebruiken van vermoedens gebaseerd op algemeen bekende gegevens, wordt voor het
bewijzen van voorwaardelijk opzet veelvuldig toegepast in Opiumwetzaken. 44 Voor het
aannemen van voorwaardelijk opzet is aanvaarding van de aanmerkelijke kans van belang. In
hoofdstuk twee heb ik reeds aangeven dat van de aanmerkelijke kans sprake is, indien die
naar algemene ervaringsregels als aanmerkelijk is aan te merken.
De vermoedens gebaseerd op algemeen bekende gegevens, worden gebruikt om
bewijsproblemen met betrekking tot het opzet op te lossen. Immers feiten van algemene
bekendheid (algemene ervaringsregel daaronder begrepen) behoeven op grond van art. 339
lid Sv geen bewijs. De rechter kan een beroep doen op feiten van algemene bekendheid
zonder dat vereist is dat die feiten uit de gewezen bewijsmiddelen blijken. 45 Illustratief is de
Peruaanse zaak.46 Deze zaak betrof een Peruaanse diplomaat die op Schiphol werd
aangehouden met 23 kilo cocaïne in zijn koffer. Hij werd vervolgd voor het opzettelijk
invoeren van verdovende middelen. De Peruaan erkende dat hij zijn eigen koffers had
ingepakt. Echter hij ontkende opzet op het invoeren van de middelen door te stellen dat zijn
politieke tegenstanders, met behulp van de Peruaanse geheime dienst, de middelen zonder
zijn medeweten in zijn koffer moeten hebben gestopt. Het hof Amsterdam vond deze lezing
op grond van de feitelijke omstandigheden te algemeen van aard en hoogst onwaarschijnlijk.
Het werd niet noodzakelijk geacht om een nader onderzoek in te stellen. De Peruaan stelde
cassatie in maar de Hoge Raad achtte het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.
Het verweer van de Peruaan legt een inconsistentie in de algemene ervaringsregel
bloot. De algemene ervaringsregel gaat ervan uit dat wie de eigen koffer inpakt en
meeneemt op reis, weet wat daarin zit. Uit deze gecreëerde zorgplicht voor de passagier,
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HR, 5 juli 2011, LJN: BQ6140.
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vloeit dus een zorgvuldigheidsnorm voort. 47 Personen worden geacht te weten wat zich in
hun koffer bevindt. Echter de meegenomen koffer bevindt zich niet voortdurend in de macht
van de reiziger. De Jong en Kessler merken aangaande deze zaak op dat de algemene
ervaringsregel hapert. 48 Als voorbeeld geven zij een situatie weer waarin een bende geregeld
koffers van onschuldige burgers gebruikt om verdovende middelen per vliegtuig te
vervoeren. De algemene ervaringsregel gaat dan wellicht niet op. Het gebruik van algemene
ervaringsregels zal in de meeste gevallen volstaan, maar in vermoedelijk enkele gevallen zal
dit tot onrechtvaardige uitkomsten leiden.49 Indien een algemene ervaringsregel in
bijzondere omstandigheden niet opgaat, ontvalt de grond aan het vermoeden en daarmee
het opzetbewijs.
Indien de verklaring van de verdachte ongeloofwaardig wordt geacht, worden
vermoedens gebaseerd op algemeen bekende gegevens door rechters gebruikt om
bewijsproblemen ten aanzien van het opzetbewijs te omzeilen. De kritiek hierop is dat de
vermoedens een bewijsprobleem creëren voor de verdachte. Vermoedens maken het voor
de verdachte lastig om tegenbewijs te leveren. Dit geldt des te meer indien net als in de
Peruaanse zaak nader onderzoek naar de bewijsmiddelen wordt afgewezen door de rechter.
Het is aan de verdachte om de vermoedens te ontkrachten. Hij moet aannemelijk zien te
maken dat de vermoedens in zijn zaak niet opgaan. Het aannemelijk maken van het
negatieve is moeilijker dan het aannemelijk maken van het positieve. 50 De verdachte moet
zijn onschuld aantonen.
Daarnaast kan men zich af vragen in hoeverre het gewenst is dat verdachten worden
veroordeeld op grond van een vermoeden gebaseerd op een algemeen bekend gegeven dat
een bepaalde route een verhoogd drugsrisico heeft. Indien het voorwaardelijk opzet wordt
aangenomen door te overwegen dat een groter risico bestaat om te handelen in strijd met
de Opiumwet als men goederen importeert of reist via een bekende drugsroute, wordt er
onderscheid gemaakt naar land van herkomst. Het is geen algemeen gegeven dat er veel
verdovende middelen via Italië in Nederland worden ingevoerd. In het geval dat een
47
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verdachte, vliegend uit Italië, ontkent wetenschap te hebben dat hij verdovende middelen
invoert, zal het vaststellen van opzet door de rechter lastiger zijn dan als men uit Suriname
vliegt.51 Naar algemene ervaringsregels is de kans immers minder aanmerkelijk bij invoer uit
Italië. Personen zijn zich in die gevallen niet of minder bewust van de kans dat zij in strijd
met de Opiumwet handelen. Een bewijsrechtelijke redenering, waarbij de bewustheid van
de verdachte wordt afgeleid uit het feit dat een normaal mens zich bewust zou zijn geweest
van het risico, volstaat dan niet.52 Advocaat-generaal Machielse wijst in de zaak Hoge Raad
van 28 november 2006 dan ook terecht op, dat het gebruik van ‘verhoogd risico’ op het
handelen in strijd met de Opiumwet, verwarring in de hand werkt. 53
Wil het bovenstaande geval van een verdachte uit Italië zich voordoen en de feitelijke
omstandigheden spreken de verdachte niet tegen, dan kan hij alleen worden veroordeeld
voor de overtredingvariant van het invoeren van verdovende middelen. Zoals in hoofdstuk
drie aangegeven, bedraagt de maximumstraf voor een overtreding in de Opiumwet zes
maanden hechtenis. Indien men in hetzelfde geval verdovende middelen invoert vanuit een
land dat wel bekend staat als een land waaruit regelmatig middelen worden ingevoerd, kan
het opzet makkelijker bewezen worden en de maximumstraf oplopen naar twaalf jaar
gevangenisstraf. De vergelijking tussen vliegroutes is lastig te maken nu de feitelijke
omstandigheden van het geval een grote rol spelen bij het vaststellen in hoeverre de
algemene ervaringsregel van toepassing is. Op de rol van de feitelijke omstandigheden,
wordt in de volgende paragraaf ingegaan.
4.3 Feitelijke omstandigheden
Naast de algemeen bekende gegevens, zijn de feitelijke omstandigheden van
doorslaggevende betekenis bij het vaststellen van het voorwaardelijk opzet. De feitelijke
omstandigheden van het geval bepalen in hoeverre de verdachte de aanmerkelijke kans
aanvaardt dat hij zich blootstelt aan grensoverschrijdend vervoer van verdovende middelen.
In onderstaand weergegeven rechtspraak dicteren de feitelijke omstandigheden van het
geval de vraag of er in een zaak voorwaardelijk opzet moet worden aangenomen. De zaken
hebben veel overeenkomsten met elkaar, maar verschillen op kleine aspecten. In de
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rechtspraak omtrent het invoeren van verdovende middelen zijn veel soortgelijke zaken te
vinden.
4.3.1 Feitelijke omstandigheden die duiden op culpa
Het belang van de feitelijke omstandigheden blijkt onder meer uit het arrest van het
Gerechtshof Amsterdam van 9 februari 2011. In deze zaak was volgens het hof geen sprake
van voorwaardelijk opzet nu volgens de verdachte buiten zijn medeweten cocaïne in zijn
koffer was gestopt.54 Hij verklaarde dat een familielid de cocaïne, op weg naar het vliegveld
in Suriname, in zijn koffer moet hebben gestopt. Op het vliegveld had de verdachte
geconstateerd dat er door het familielid een slotje aan zijn koffer was bevestigd. Ondanks
dat de verdachte op de hoogte was van het drugsrisico tussen Nederland en Suriname, had
de verdacht geen argwaan gekregen dat er mogelijk verdovende middelen in zijn koffer
waren geplaatst. Het hof overwoog dat in zijn algemeenheid men niet hoeft te verwachten
dat een familielid op dergelijke wijze handelt. Voorts achtte het hof niet onaannemelijk dat
hij niets had gemerkt van een gewichtstoename daar het een rolkoffer betrof.55 Het hof
achtte in deze zaak geen voorwaardelijk opzet op de invoer aanwezig, maar overweegt dat
de verdachte wel in verwijtbare mate onvoorzichtig gehandeld heeft.
Het hof slaat hier de plank mis. Het overweegt in eerste instantie dat de verdachte in
deze omstandigheden van het geval niet had hoeven te verwachten dat er verdovende
middelen in zijn koffer zouden zitten. Tevens had hij er niets van kunnen merken, nu het een
rolkoffer betrof. Uit deze redeneringen kan niet anders volgen dan dat verdachte dus geen
relevant verwijt kan worden gemaakt. Wat had de verdachte anders moeten doen in die
situatie? Het hof ziet dat kennelijk anders en gaat voorbij aan zijn eigen overwegingen door
te bepalen dat de verdachte wel in verwijtbare mate onvoorzichtig heeft gehandeld. Deze
redenering duidt op bewuste schuld. Indien sprake is van bewuste schuld moet de verdachte
zich hebben gerealiseerd dat de mogelijkheid bestaat dat hij zich inlaat met
grensoverschrijdend vervoer van verdovende middelen, maar is hij er van uitgegaan dat het
zich niet zal voordoen. Het is opvallend dat het hof een dergelijke overweging doet, nu de
Opiumwet geen culpoze delictsvorm op het invoeren van verdovende middelen kent.
Mijns inziens duidt deze casus, als er toch in termen van culpa wordt gesproken,
54
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eerder op een vorm van onbewuste schuld. De verdachte had de mogelijkheid dat er
verdovende middelen in zijn koffer zouden kunnen zitten helemaal niet overzien, maar hij
had die mogelijkheid vanwege het algemene bekende drugrisico wel moeten inzien. Voor
een veroordeling op grond van de overtredingvariant op het invoeren van verdovende
middelen maakt het echter niet uit in hoeverre er sprake is van bewuste ofwel onbewuste
schuld. Het hof veroordeelde de verdachte voor de overtredingvariant en legde de
maximumstraf van zes maanden hechtenis op.
In het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 11 maart 2010 werd
voorwaardelijk opzet ook niet aanwezig geacht. 56 In deze zaak werd een man op Schiphol
aangehouden met in zijn koffer, cocaïne bevattende knollen. De verdachte vloog uit
Suriname en was op de hoogte van het drugsrisico dat op deze route lag. Volgens het hof
was er geen sprake van suspecte omstandigheden die tot het onderzoeken van de knollen
hadden moeten bewegen nu de man had verklaard dat hij de knollen had gekregen van zijn
geliefde en hem niets bijzonders was opgevallen aan de knollen. Hij zou de knollen
meenemen voor een hen beiden bekende in Nederland en hier geen vergoeding voor
krijgen. Daarbij merkt het hof op dat de algemene ervaringsregels leren dat het helemaal
niet ongebruikelijk is dat vanuit Suriname groente en fruit worden meegenomen naar
Nederland. De verdachte heeft dus geen voorwaardelijk opzet op het invoeren van
verdovende middelen, maar is hij wel verwijtbaar te kort geschoten in zijn onderzoeksplicht.
Het hof sprak hem vrij van de misdrijfvariant en veroordeelde hem voor de het subsidiaire
ten laste gelegde overtredingvariant op het invoeren van verdovende middelen.
Voorwaardelijk opzet wordt in de voorgaande ‘Knollen-zaak’ terecht niet
aangenomen, de verdachte verklaarde immers dat hij geen argwaan had dat de knollen
gevuld waren met cocaïne. Hij had de knollen onderzocht en er was hem niets bijzonders
opgevallen. Volgens het hof is het daarbij niet ongebruikelijk dat men knollen vanuit
Suriname meeneemt. Ook hier overweegt het hof vervolgens dat de verdachte wel
verwijtbaar te kort is geschoten in zijn onderzoeksplicht. Deze laatste redenering strookt niet
met de eerste twee overwegingen. Had de verdachte de knollen dan beter moeten
onderzoeken?
Ondanks dat de Opiumwet geen culpoze delictsvormen kent, lijkt mijns inziens de
feitelijke omstandigheden van het geval en de verklaring van de verdachte in deze zaak
56
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eerder op een vorm van culpa te duiden dan op voorwaardelijk opzet. Als men echter de
eerste zaak vergelijkt met de Knollen-zaak, neigt de laatste zaak meer naar een vorm van
bewuste schuld dan de eerste zaak. De verdachte in de Knollen-zaak was net als de
verdachte in eerste zaak op de hoogte van het drugsrisico. Anders dan in de in de eerste
zaak, waarin de verdachte geen voorwerp voor een ander meeneemt, neemt de verdachte in
de Knollen-zaak wel een voorwerp mee voor een ander. De verdachte in de Knollen-zaak
moet er eerder op bedacht zijn dat er een verhoogde kans is dat men zich inlaat met
grensoverschrijdende invoer van verdovende middelen, dan de verdachte in de eerste zaak.
In de Knollen-zaak moet de verdachte zich hebben gerealiseerd dat er verdovende middelen
in de knollen hadden kunnen zitten, echter ging hij er van uit dat die er niet in zaten. Gezien
de feitelijke omstandigheden is in Knollen-zaak eerder sprake van een vorm van bewuste
schuld dan in de eerste zaak. Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat indien men de mate
van verwijtbaarheid in de eerste zaak vergelijkt met de Knollen-zaak, in de Knollen-zaak een
veroordeling op basis van de overtredingvariant qua strafsanctie ontoereikend lijkt te zijn.
Het hof legde de verdachte in de Knollen-zaak uiteindelijk net als in de eerste zaak, zes
maanden hechtenis op.
4.3.2 Feitelijke omstandigheden die duiden op voorwaardelijk opzet
In tegenstelling tot de bovenstaande twee zaken, kon in een enigszins vergelijkbare zaak die
belandde bij Hoge Raad, voorwaardelijk opzet wel bewezen worden geacht.57 In deze zaak
nam de verdachte op verzoek van een vage kennis, vanuit Curaçao, een paar slippers mee.
De slippers, waarvan de zool met cocaïne was gevuld, moest zij op Schiphol aan een voor
haar onbekend persoon geven. Zij verklaarde in de doos gekeken te hebben, maar de
verdikking van de zool van de slipper niet gezien te hebben. Het hof achtte hier het
voorwaardelijk opzet op de drugsinvoer wel bewezen nu de verdikking van de zool noopte
tot onderzoek. In deze zaak lijkt tevens te hebben meegespeeld dat de personen die de
slippers hebben meegegeven en in ontvangst moesten nemen, geen goede bekende waren
van de verdachte. De feitelijke omstandigheden in deze zaak noopten tot het doen van
onderzoek naar de slippers. Het is echter de vraag of dat voldoende grond is om aan te
nemen dat de aanmerkelijke kans op het handelen in strijd met de Opiumwet bewust is
aanvaard. In deze zaak kan mijns inziens ook gesproken worden van een vorm van bewuste
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schuld nu de verdachte verklaarde niets te zijn opgevallen aan de slippers, maar gezien de
feitelijke omstandigheden wel moet hebben gerealiseerd dat de kans, dat zij zich inlaat met
grensoverschrijdend vervoer van verdovende middelen, reëel is.
In het arrest van de Hoge Raad van 5 juli 2011 waren de feitelijke omstandigheden
van dien aard dat dit voldoende was om voorwaardelijk opzet aan te nemen. 58 Het betrof
hier een verdachte, die kort gezegd voordat hij van Suriname naar Nederland zou reizen,
gedurende enige tijd zijn koffer ter reparatie had afgestaan aan een bekende. In de koffer
van de verdachte bleken drie pakketen met cocaïne direct onder de binnenvoering van
betreffende koffer te zijn gestopt. De verdachte was op de hoogte dat verdovende middelen
vanuit Suriname naar Nederland plegen te worden gesmokkeld. Door in die omstandigheden
ieder onderzoek naar de koffer achterwege te laten, heeft de verdachte aldus het hof,
bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat heimelijk cocaïne in zijn koffer zou zijn gestopt.
Advocaat-generaal Vellinga concludeerde mijns inziens terecht dat het hof opzet en culpa
met elkaar heeft verweven. Het nalaten van onderzoek naar de inhoud van de koffer waar
onderzoek aangewezen zou zijn, betekent immers nog niet dat de verdachte dat onderzoek
bewust achterwege heeft gelaten. De Hoge Raad besliste uiteindelijk dat het oordeel van het
hof toereikend en niet onbegrijpelijk was gemotiveerd, zodat de bewezenverklaring van
voorwaardelijk opzet in stand werd gehouden. Daarbij werd in aanmerking genomen dat de
verdachte de reparateur slechts oppervlakkig kende en dat de cocaïne bij vluchtig onderzoek
van de koffer ontdekt hadden kunnen worden.
In een ander arrest van de Hoge Raad van 2 oktober 2007 kon het voorwaardelijk
opzet op het invoeren van verdovende middelen naar Nederland ook bewezen worden
geacht.59 Indien men op Curaçao - waarvan bekend is dat het als uitvalsbasis dient voor
drugstransporten - een tas leent of op verzoek van een ander meeneemt, bestaat de
zorgplicht om de tas grondig te controleren op aanwezigheid van verdovende middelen.60 De
cassatierechter betrok in zijn beoordeling de bijzonderheden dat de verdachte de uitlener
slechts van de straat kende en geen nadere informatie over hem kon of wilde verstrekken en
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dat de tas, waarom het ging, klein was.61 Anders dan de Hoge Raad oordeelt, lijkt het mij ook
in deze zaak niet ondenkbaar dat er sprake is van bewuste schuld en niet van voorwaardelijk
opzet. In deze zaak kan namelijk net als in de vorige zaken niet worden bewezen dat de
verdachte het onderzoek naar de tas bewust of onbewust achterwege heeft gelaten.
In alle bovenstaande zaken wordt het wel of niet aannemen van voorwaardelijk opzet
gestoeld op een combinatie van algemeen bekende gegevens, waarvan de verdachte
verondersteld wordt op de hoogte te zijn, en de feitelijke omstandigheden van het geval.
Het valt daarbij op dat de verschillen in feitelijke omstandigheden tussen de zaken niet groot
zijn. Tevens valt op dat als men kijkt naar de mate van verwijtbaarheid van de verdachte, de
sanctiemogelijkheden van de rechter om een passende straf op te leggen te kort schieten.

4.4 De verklaring van de verdachte
De aanmerkelijke kans dat een verdachte zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend
vervoer van verdovende middelen en de aanvaarding van die kans, wordt in die zaken vaak
in grote mate gestoeld op de verklaring van de verdachte. Kleine verschillen in de feitelijke
omstandigheden, die vaak enkel kunnen worden herleid uit de verklaring van de verdachte,
hebben grote invloed op het al dan niet aannemen van voorwaardelijk opzet op het
handelen in strijd met de Opiumwet. De verklaring van de verdachte wordt getoetst aan
zorgvuldigheidsnormen voortvloeiend uit de algemeen bekende gegevens. De
geloofwaardigheid van de verklaring van de verdachte wordt afgewogen tegen de
vermoedens die de rechter baseert op algemeen bekende gegevens. Advocaat-generaal
Aben merkte over de geloofwaardigheid van verklaring van de verdachte in een zaak, waarin
een persoon werd verdacht van het medeplegen aan het opzettelijk invoeren van cocaïne,
het volgende op: “Een bewijsconstructie die is gegrond op ‘voorwaardelijk opzet’ mag zich binnen de
rechtspraak in drugszaken verheugen op een hoge mate van populariteit. In die zaken wordt
door de verdachte bijvoorbeeld een scenario aangedragen waarin hij een zekere
betrokkenheid erkent bij het grensoverschrijdende transport van bepaalde voorwerpen
(koffers, containers), doch wetenschap betwist van de aanwezigheid van de verdovende
middelen die op een later moment in die (mede) door hem vervoerde voorwerpen zijn
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aangetroffen. Hoewel ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat de feitenrechter in die
gevallen slechts zelden enig geloof hecht aan het door de verdachte aangedragen scenario,
wordt blijkens de bewijsoverwegingen niettemin in dat scenario meegegaan, doch daaraan
een andere conclusie verbonden dan de conclusie die wordt getrokken door of namens de
verdachte. Het door de verdachte geschetste scenario komt doorgaans niet verder dan de
erkenning dat hij wel enige argwaan koesterde of had moeten koesteren, maar dat hij
meende dat het risico (op de aanwezigheid van verdovende middelen) waarvoor hij bevreesd
was zich niet werkelijk zou realiseren, als hij zich van dat risico al bewust was. Dat is –
hooguit – een erkenning van bewuste, respectievelijk onbewuste schuld dienaangaande.” 62
Mijns inziens merkt Aben hier terecht op dat aan de verklaring van de verdachte veel
gewicht toekomt in de bewijsoverwegingen, maar dat rechters de verklaring, door te toetsen
aan zorgvuldigheidsnormen, op een eigen wijze interpreteren. Zij gaan bij hun interpretatie
voorbij aan de verklaring van de verdachte die de wetenschap op aanwezigheid van
verdovende middelen ontkent. De ontkenning van de wetenschap op aanwezigheid van
verdovende middelen wordt omgezet in het bewust aanvaarden van de wil op het handelen
in strijd met de Opiumwet.
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5. Ondergrens voorwaardelijk opzet overschreden

Uit het bovenstaand behandelde is gebleken dat een aanmerkelijke kans dat zich
verdovende middelen in een koffer of andere voorwerpen bevinden, wordt bepaald aan de
hand van feitelijke omstandigheden van het geval en door gebruikmaking van algemene
bekende gegevens. Voor het aannemen van voorwaardelijk opzet is de aanvaarding van een
aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg zal intreden van belang. Wetenschap van het
drugsrisico is dus niet genoeg. De verdachte moet het drugsrisico bewust aanvaarden. Indien
de verdachte enkel weet heeft van het drugsrisico, maar ervan uitgaat dat het gevolg niet zal
intreden, kan worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft gehandeld. Niet kan
worden gezegd dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.63
Het gebruik van gestandaardiseerde constructies, zoals de algemene ervaringsregel
die ervan uitgaat dat wie de eigen koffer inpakt en meeneemt op reis, weet wat daarin zit,
schept een zorgplicht voor passagiers. Indien niet wordt voldaan aan deze zorgplicht,
worden het weten en het willen snel aangenomen. De bewuste aanvaarding wordt
verondersteld. 64 Gesteld kan worden dat het vereiste van het willen in zo sterke mate wordt
toegerekend, dat die eis eigenlijk weinig meer voorstelt.65 De grens tussen voorwaardelijk
opzet en bewuste schuld ligt juist in het willen, het bewust aanvaarden. Het weten ligt
immers bij bewuste schuld en voorwaardelijk opzet bijna gelijk. De verdachte zou bij
bewuste schuld op de hoogte kunnen zijn van het drugsrisico en de inhoud van zijn koffer.
Bij voorwaardelijk opzet moet de verdachte op de hoogte zijn van het drugsrisico en de
inhoud van zijn koffer. Een veroordeling wegens opzettelijke betrokkenheid bij de invoer van
verdovende middelen is alleen gerechtvaardigd indien de verdachte werkelijk te verwijten
valt dat hij welbewust de kans aanvaardt dat hij zich met het grensoverschrijdend vervoer
van verdovende middelen heeft ingelaten.
De zorgvuldigheidsnormen brengen mee dat men als passagier zijnde je te allen tijde
dient in te dekken tegen de kwade genius van een ander. Volgens Kelk komt een dergelijke
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situatie neer op een soort Garantenstellung van de passagier.66 De passagier bezit in het
vliegverkeer een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn bagage. Het is echter
de vraag of deze verantwoordelijkheid niet te ver wordt opgerekt.
Indien de wetenschap bij bewuste schuld en voorwaardelijk opzet gelijk ligt, bestaat
het gevaar dat door het gebruik van zorgvuldigheidsnormen, het terrein van de bewuste
schuld wordt opgeslokt door het voorwaardelijk opzet.67 In de Opiumwet lijkt voor het
aannemen van voorwaardelijk opzet alleen geen sprake meer te zijn als de casus neigt naar
een vorm van onbewuste schuld. Doordat het terrein van de bewuste schuld wordt
opgeslokt door het voorwaardelijk opzet, sluit invulling van het begrip voorwaardelijk opzet
niet meer aan bij “de in de jurisprudentie aan te treffen algemene geldigheid suggererende
standaardformulering” van het voorwaardelijk opzet.68 Een gevolg van een dergelijke
invulling van het voorwaardelijk opzet heeft het risico dat het als een te gemakkelijke
abstracte redenering wordt gebruikt die niet recht doet aan de bijzondere omstandigheden
van het geval.69
Door gestandaardiseerde bewijsconstructies worden gevallen, die als bewuste schuld
moeten worden gekwalificeerd, onder de noemer van voorwaardelijk opzet geplaatst. In de
Opiumwet is de grens in het grijze gebied tussen bewuste schuld en het voorwaardelijk
opzet in de richting van de culpa verschoven.70 De ondergrens van het voorwaardelijk opzet
is mijns inziens overschreden.
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6. Culpoze delictsvormen in de Opiumwet

Het is van belang om het voorwaardelijk opzet te gebruiken in de gevallen waar uit de
bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte bewust is van de aanmerkelijke kans op het handelen
in strijd met de Opiumwet. Echter in de gevallen waarin niet zonder meer blijkt dat de
verdachte zich bewust is geweest van die aanmerkelijke kans, kan een culpozevariant als
vangnet dienen. Het gaat er in dat geval om dat de verdachte de aanmerkelijke kans had
kunnen of moeten beseffen.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de druk bij rechters om hogere straffen op te leggen
het bereik van het voorwaardelijk opzet heeft opgerekt. Het huidige extensieve toepassen
van voorwaardelijk opzet zou kunnen worden tegengaan door het invoeren van culpoze
delictsvormen in de Opiumwet.71 De mogelijkheid om een verdachte te veroordelen voor
een culpoze delictsvorm zou de structurele moeilijkheden, die rechters ondervinden ten
aanzien van het bewijzen van opzet, kunnen wegnemen. 72 Voorts kan een culpoze
delictsvorm van toepassing zijn op zaken waarin het bewijs voor opzet te dun wordt
bevonden, maar het strafmaximum van de overtredingvariant een te lage straf is als men
kijkt naar de mate van verwijtbaarheid van de verdachte.
De bewijsproblemen worden in de praktijk opgelost door gebruikmaking van
vermoedens gebaseerd op algemene gegevens.73 Gebleken is dat dergelijke
bewijsredeneringen vaak meer op bewuste schuld duiden dan op voorwaardelijk opzet. Het
gaat steeds om de inschatting die de verdachte maakte van de waardering van de kans op
het handelen in strijd met de Opiumwet. De gestandaardiseerde bewijsconstructies met
gebruikmaking van algemene ervaringsregels en zorgvuldigheidsnormen, doen geen recht
aan de bijzondere omstandigheden van het geval. Een systeem waarin er kan worden
gekozen tussen een opzetvariant, een culpozevariant of een overtredingvariant, sluit aan bij
een schaal van strafwaardig gedrag naar minder strafwaardig gedrag en houdt rekening met
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de bijzondere omstandigheden van het geval.74 Tevens komt een dergelijk systeem overeen
met de glijdende schaal tussen opzet en schuld.
6.1 De vorm van de culpoze delictsvorm
Wat de vorm van een culpoze delictsvorm in de Opiumwet betreft, kan aansluiting worden
gezocht bij het door de wetgever reeds gedane wetsvoorstel omtrent de toevoeging van een
culpoze delictsvorm ten aanzien van de strafbaarstelling ter voorbereiding of
vergemakkelijking van illegale hennepteelt.75 Het betreft de toevoeging van artikel 11a in de
Opiumwet luidend:
“Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt,
aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen,
ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen
van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.”
Door toevoeging van dit artikel strekt de aansprakelijkheid zich, naast de gevallen
waarin opzet bewezen kan worden, uit tot gevallen waarin de verdachte ernstige reden
heeft om te vermoeden dat hij in strijd met de Opiumwet handelt. 76 Volgens de memorie
van toelichting is de uitbreiding van de strafbare aansprakelijkheid wenselijk, omdat niet
altijd wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachten, die grootschalige
hennepteelt vergemakkelijken en stimuleren, weten dat zij in strijd met de Opiumwet
handelen door substanties, voorwerpen of gegevens te leveren. 77 Het wetsvoorstel is dus
bedoeld om bewijsproblemen ten aanzien van het opzet op te lossen. De zinsnede ‘hij die
weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat’ wijst op culpa, op bewuste schuld. Een
culpoze delictsvorm met die zinsnede zou voor andere Opiumwetdelicten, in het bijzonder
de invoer van verdovende middelen, goed toepasbaar zijn.
Voor de inhoud van de culpoze delictsvorm kan tevens worden gekeken naar het
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onderscheid tussen opzetheling (art. 416 Sr) en schuldheling (art. 416bis Sr). Voor het
aannemen van opzetheling is, net als in de Opiumwet, het bewijzen van voorwaardelijk
opzet voldoende. Voor het aannemen van schuldheling moet er sprake zijn van een
aanmerkelijke of grove onvoorzichtigheid. Hiervan is sprake als de dader had kunnen
vermoeden dat het gestolen was en vervolgens toch zonder nader onderzoek heeft
gehandeld. 78 Deze onderzoeksplicht komt mijns inziens sterk overeen met de
onderzoeksplicht van verdachten van Opiumwetdelicten.
Wat de strafbedreiging voor een culpoze delictsvorm in de Opiumwet betreft, kan
worden aangesloten bij het gestelde strafmaximum van de doleuze variant van het delict. In
het wetsvoorstel omtrent de toevoeging van een culpoze delictsvorm ten aanzien van de
strafbaarstelling ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt, is de
strafbedreiging de helft van zijn doleuze tegenhanger. Dat zou betekenen dat maximumstraf
voor de culpoze variant op het invoeren van harddrugs, zes jaren gevangenisstraf zou
bedragen. Naast de doleuze variant van twaalf jaren gevangenisstaf en de overtredingvariant
van zes maanden hechtenis, heeft de rechter met de culpoze variant een goed alternatief
om in bijzondere gevallen toepasselijk te straffen. Met de keuzemogelijkheid om verdachten
van Opiumwetdelicten te veroordelen naar strafwaardig gedrag met een aansluitende
strafbedreiging, wordt het evenwicht op de glijdende schaal tussen voorwaardelijk opzet en
culpa hersteld.
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7. Conclusie

Noopt het ruime toepassen van voorwaardelijk opzet in de Opiumwet tot het invoeren van
culpoze delictsvormen? Die vraag stond in deze scriptie centraal. Het ruime toepassen van
het voorwaardelijk opzet doet zich met name voor bij het Opiumwetdelict invoeren van
verdovende middelen. Het onderzoek heeft zich dan ook in het bijzonder hierop toegespitst.
Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden, ben ik eerst ingegaan op de
algemene verhouding tussen opzet en culpa. Hierbij is naar voren gekomen dat de grens
tussen opzet en culpa beter kan worden gezien als een glijdende schaal waar bewuste schuld
overloopt in voorwaardelijk opzet. Of er in een geval sprake is van voorwaardelijk opzet
ofwel culpa, moet worden afgegaan op verklaring van de verdachte en de feitelijke
omstandigheden van het geval.
Nu de centrale vraag zich toespitst op bijzonder strafrecht, ben ik in hoofdstuk drie
ingegaan op enkele materieelrechtelijke bepalingen van de Opiumwet. Gebleken is dat de
het vaststellen van opzet een belangrijke rol speelt bij het sanctioneren van
Opiumwetdelicten. Indien opzet, voorwaardelijk opzet daaronder begrepen, kan worden
bewezen, kan de verdachte immers worden veroordeeld voor de misdrijfvariant van het
Opiumwetdelict. De misdrijfvariant kent aanzienlijk hogere straffen dan de
overtredingvariant. De overtredingvariant kent lage straffen omdat enkel de gedraging
bewezen hoeft te worden. Het grote verschil in straffen tussen misdrijven en overtredingen
en de roep in de samenleving om harder te straffen, doen de druk op het veroordelen van
verdachten van Opiumwetsdelicten op grond van een misdrijf toenemen. Het gevaar dreigt
dat voorwaardelijk opzet te makkelijk wordt aangenomen.
Gezien de rol en het belang van het vaststellen van opzet, ben ik in hoofdstuk vier
ingegaan op de wijze waarop voorwaardelijk opzet wordt bewezen in de Opiumwet. Anders
dan bij zogenaamde bolletjesslikkers, kan het bij een verdachte die wordt aangehouden met
verdovende middelen verstopt in zijn bagage, een lastige zaak zijn om de wetenschap van de
verdachte, dat hij ten tijde van de binnenkomst in Nederland verdovende middelen in zijn
bagage had, te bewijzen. Er is vaak niet meer voorhanden dan enkele feitelijke gegevens en
de verklaring van de verdachte dat hij niet op de hoogte was van de verdovende middelen.
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Om de verdachte toch de misdrijfvariant met een hoge gevangenisstraf op te kunnen leggen,
zit de rechter met een bewijsprobleem ten aanzien van de vereiste opzet. Rechters wenden
in die gevallen veelvuldig het voorwaardelijk opzet aan. Om de bewijsproblemen op te
lossen wordt onder meer gebruik gemaakt van algemeen bekende gegevens zoals algemene
ervaringsregels. Zo ben je als passagier ervan op de hoogte dat er op bepaalde vliegroutes
een verhoogd drugsrisico bestaat en ben je ervan op de hoogte wat er in je bagage zit.
Vervolgens vloeien uit deze algemeen bekende gegevens vermoedens voort dat de
verdachte de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij zich in heeft gelaten met
grensoverschrijdend vervoer van verdovende middelen.
Op het creëren van dergelijke zorgvuldigheidsnormen op basis van algemeen
bekende gegevens is kritiek te leveren. De vermoedens die hieruit voortvloeien, maken het
voor de verdachte lastig om deze te ontkrachten. Het toepassen van gestandaardiseerde
constructies met het gebruik van zorgvuldigheidsnormen kennen daarnaast het gevaar dat in
bijzondere gevallen de constructie niet opgaat. Uit de behandeling van de jurisprudentie ten
aanzien van de invoer van verdovende middelen, is gebleken dat voorwaardelijk opzet snel
wordt aangenomen. De feitelijke omstandigheden van het geval dicteren de vraag of er in
een casus sprake is van voorwaardelijk opzet. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden lijkt
een verdachte aannemelijk te kunnen maken dat er geen sprake is geweest van
voorwaardelijk opzet.
Bij de behandeling van de jurisprudentie is naar voren gekomen dat met
gebruikmaking van gestandaardiseerde bewijsconstructies, er gevallen zijn die zowel onder
het voorwaardelijk opzet als onder bewuste schuld kunnen worden geschaard. Pas als er een
vorm van onbewuste schuld lijkt te zijn, wordt bewijs voor voorwaardelijk opzet
onvoldoende geacht. Daarnaast krijg ik de indruk dat in gevallen waarin niet voldoende
bewijs is voor het aannemen van voorwaardelijk opzet, een veroordeling op grond van de
overtredingvariant, gezien de mate van verwijtbaarheid van de verdachte en het gestelde
strafmaximum op de overtredingvariant, onvoldoende is.
Doordat de wetenschap bij bewuste schuld en voorwaardelijk opzet gelijk ligt,
bestaat het gevaar dat het voorwaardelijk opzet zich over het terrein van de culpa uitstrekt.
De ondergrens van het voorwaardelijk opzet wordt daarmee overschreden. Daarnaast heeft
de invulling van het voorwaardelijk opzet als risico dat het een te gemakkelijke abstracte
redenering wordt, die niet recht doet aan de bijzondere omstandigheden van het geval.
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Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het voorwaardelijk opzet te
ruim wordt toegepast in de Opiumwet. Het evenwicht tussen opzet en schuld is verstoord en
noopt tot het nemen van maatregelen. Het invoeren van een culpoze delictsvorm in de
Opiumwet kan uitkomst bieden om het evenwicht op de schaal tussen opzet en schuld te
herstellen. Een culpoze delictsvorm sluit aan bij de schaal van strafwaardig gedrag naar
minder strafwaardig gedrag en kan de druk op het veroordelen van een verdachte op grond
van de doleuze misdrijfvariant verlichten. Een culpoze misdrijfvariant zal een toevoeging zijn
aan het strafsysteem en ervoor zorgen dat het voorwaardelijk opzet niet extensief wordt
toegepast. Het ruime toepassen van voorwaardelijk opzet in de Opiumwet noopt tot het
invoeren van culpoze delictsvormen. De onderzoeksvraag van deze scriptie moet derhalve
bevestigend worden beantwoord.
Om gevolg te geven aan de uitkomst van dit onderzoek, kan voor het invoeren van
een culpoze delictsvorm aansluiting worden gezocht bij het gedane wetsvoorstel inzake de
strafbaarstelling ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Tevens kan
worden gekeken naar het onderscheid tussen opzetheling en schuldheling. Qua
strafbedreiging voor een culpoze delictsvorm in de Opiumwet, kan men de helft van de
strafbedreiging van de doleuze variant van het betreffende delict nemen. Naast de
overtredingvariant en de doleuze variant, zal de culpoze variant een volwaardig alternatief
zijn om verdachten te kunnen veroordelen naar de mate van strafwaardig gedrag. Het
evenwicht op de glijdende schaal tussen voorwaardelijk opzet en culpa wordt daarmee
hersteld.
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