
 

 

Richtlijn voor strafvordering      Nr. 2018/01 
 
Naam : Opium delicten 

Rechtskarakter   : Aanwijzing in de zin van artikel 5 lid 4 RW OM 

Van    : Procureur  Generaal van Curaçao, van Sint Maarten  

     en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

Aan    :   Hoofdofficier van Justitie van Curaçao 

       Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten 

       Hoofdofficier van Justitie van Bonaire, Sint Eustatius  

       en Saba 

Datum inwerkingtreding  : 1 december 2018 

Kennis gegeven aan  : Leden Openbaar Ministerie 

   Korpschef Politie Curaçao 

 Korpschef Politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

Korpschef Politie Sint Maarten 

Hoofd Recherche Samenwerkingsteam 

Brigadecommandant Koninklijke Marechaussee 

(Waarnemend) Directeur Kustwacht 

 

1. Aanleiding en kader 
Opmerking vooraf: deze richtlijn heeft het rechtskarakter van een aanwijzing als bedoeld 

in artikel 5 RW OM. Voor een uitgebreide uitleg over aanwijzingen in de zin van dit 

artikel zie www.openbaarministerie.org onder publicaties. 

2. Algemene opmerkingen  

Gewicht van de drugs 

Volgens de Opiumwetgeving vallen de voorwerpen of goederen, waarin de middelen 

verpakt of geborgen zijn eveneens onder de strafbepalingen. (Artikel 1 lid 2 en 3 

Opiumlandsverordening 1960, resp. artikel 1 lid 2 en 3 Opiumwet 1960 BES). Voor het 

bepalen van de strafeis wordt uitgegaan van het brutogewicht van de drugs. 

 

Het komt voor dat de drugs is opgelost in vloeistof of in kleding gedrenkt is, dan wel in 

pastavorm is of anderszins is verwerkt en de netto concentratie niet is vast te stellen.  

http://www.openbaarministerie.org/
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In dergelijke gevallen eist het Openbaar Ministerie conform de bedoeling in de 

Opiumwetgeving een straf op basis van het brutogewicht van betreffend object waarin de 

drugs opgelost is. 

 

De koppeling van straf aan aangetroffen hoeveelheid is een richtsnoer. Vaak zijn er 

voldoende (in de strafmotivering bruikbare) feiten en omstandigheden, die een geschikte 

indicatie geven voor de op te leggen straf. Bijvoorbeeld recidive, plaats in de organisatie, 

genoten geldelijk gewin, duur van de betrokkenheid bij de drugshandel etc. 

 

Als de achterman/ organisator ook terecht staat kan er grond zijn (substantieel) om 

medeverdachten met een andere, over het algemeen mindere rol bij het feit, lager te 

straffen. Bijvoorbeeld bij medewerking aan het onderzoek. 

Handelaren 

Over het algemeen bestaan in individuele zaken veelal meer geschikte maatstaven dan de 

aangetroffen hoeveelheid om aan handelaren straf toe te meten. Het ligt meer voor de 

hand om zijn straf te relateren aan de duur en intensiteit van zijn handel en het 

vermoedelijke gewin dat hij genoten heeft voor zover een en ander uit de stukken is af te 

leiden. 

Recidive 

In geval van recidive (d.w.z. de laatste veroordeling terzake een soortgelijk feit is niet 

ouder dan 5 jaar) kan de eis met de helft tot 100% worden verhoogd. Tijdsbestek waarin 

het feit gepleegd is/periode, de methode en hoeveelheden, ernst van de feiten waarvoor 

eerder veroordeeld is zijn omstandigheden die hier van belang zijn. 

 

Voorwaardelijk deel 

Eis (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf in beginsel voor ingezeten verdachten die: 

 First offenders zijn en/of;  

 Niet preventief gehechte verdachten die ter terechtzitting verschijnen. Er wordt 

een proeftijd van 3 jaar gevorderd. 

Uitzondering voor minderjarigen 

Specifiek voor minderjarigen geldt dat ook het voorhanden hebben van de 

zogenoemde gebruikershoeveelheid hennep (0- 5 g) vervolgd wordt.  

Voor wat betreft de vervolging geldt dat deze wordt ingezet ter ondersteuning van op 

te leggen hulpverlening door verslavingszorginstellingen en (eventueel) andere 

hulpverleningsinstellingen. 
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Reclassering 

Indien de persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, zal een 

reclasseringsrapportage worden aangevraagd. In beginsel wordt geen 

reclasseringsrapportage aangevraagd voor ontkennende/zwijgende verdachten en/of 

niet-ingezetenen. Bij hen wordt reclasseringshulp in beginsel niet zinvol geacht. 

Relevante persoonlijke omstandigheden kunnen in dat geval door de verdediging zelf 

(op zitting) naar voren worden gebracht. 

GHB – enkel van toepassing op de BES – eilanden 
Op basis van de Regeling van 6 januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder 

f, Opiumwet 1960 BES, is GHB strafbaar op de BES-eilanden. Voor strafvordering met 

betrekking tot GHB zal het OM BES de onderstaande richtlijn hanteren: 

 

Uitgangspunten:  

- 5 ml GHB is gelijk aan 0,5 gram / 1 pil / 1 eenheid GHB. Het betreft dan een 

geringe hoeveelheid voor eigen gebruik.  

- Een TS kan op grond van de Wetboek van Strafrecht BES (enkel) als bijzondere 

voorwaarden worden opgelegd bij een voorwaardelijke strafdeel. 

3. Richtlijn en tabel voor strafvordering 

Ingevolge het vigerend beleid van het Openbaar Ministerie dient een ieder die in het 

bezit wordt aangetroffen van verdovende middelen zoals bedoeld in de betreffende 

opiumwetgeving, te worden aangehouden en in verzekering gesteld. Uitgangspunt is dat 

de officier van justitie in beginsel, indien gronden aanwezig zijn, de bewaring bij de 

Rechter-commissaris vordert, tenzij de specifieke omstandigheden tot een andere 

beslissing nopen. 

 

Voorhanden hebben:  

5 – 20 ml GHB  Inbeslagname, geen verdere vervolging  

20 – 120 ml GHB GB $ 250 tot $ 2.000 of TS* 

  Voor elke 120 ml GHB 1 mnd GS ov (afronding ml 

naar boven) 
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TABEL COCAINE/HEROINE-ZAKEN   
 
KOERIER (IN- EN UITVOER)/AANWEZIG HEBBEN 

GEWICHT First offender Recidive (<5jr) 

   

≤ 0,5 g Inbeslagname, geen verdere 

vervolging* 

Inbeslagname, 

(voorwaardelijk) sepot 
   

 0,5 g – 2 g 

 

 

 

 

 beslag, (vw) sepot*  beslag, (vw) sepot* 

   

2 g - 20 g GB 250 tot 2500 NAF of TS* Naar eerst volgende categorie 

   

20 g - 250 g 6 mnd GS wv 3 vw pt 3jr 12 mnd GS ov 

   

251 g - 500 g 12 mnd GS wv 6 vw pt 3jr 18 mnd GS ov 

   

501 g - 1000 g 18 mnd GS wv 9 vw pt 3jr 24 mnd GS ov 

   

1001 g - 2000 g 24 mnd GS wv 12 vw pt 3jr 30 mnd GS ov 

   

2001 g - 5000 g 24 mnd GS ov 36 mnd GS ov 

   

5001 g -10000 g 30 mnd GS ov 3 jr, 6 mnd GS ov (42 mnd)  

   

10 kg - 25 kg 3jr, 6 mnd GS ov (42 mnd) 48 mnd GS ov 

   

> 25 kg Maatwerk  

*Tenzij bezit in combinatie met een ander strafbaar feit, wanneer er indicaties bestaan 

voor handel, of bij minderjarigen. Of in geval van andere bijzondere omstandigheden 

zoals: bezit tijdens carnavalsoptocht, op werk, in overheidsgebouw, SDKK, andere cel, of 

bij meermalen recidive. 
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TUSSENPERSOON, VERKOPER (OP STRAAT) EN ORGANISATOR 

GEWICHT Tussenpersoon/verkoper Organisator 

   

 ≤ 250 g 9 mnd GS ov 12 mnd GS ov 

   

 251 g - 500 g 12 rund GS ov 18 mnd GS ov 

   

501 g - 1000 g 18 mnd GS ov 24 mnd GS ov 

   

1001 g - 2000 g 24 mnd GS ov 36 mnd GS ov 

   

2001 g - 5000 g 36 mnd GS ov 45 mnd GS ov 

   

5001 g -10 kg 45 mnd GS ov 5 jr GS 

 

Grotere hoeveelheden vallen buiten het directe bereik van deze richtlijn en vereisen 

maatwerk. De uitgangspunten zoals verwoord in deze richtlijn gelden daarbij onverkort 

en dienen als bouwstenen om tot een passende strafeis te komen.  

TABEL HENNEPZAKEN 

 

*Tenzij bezit in combinatie met een ander strafbaar feit, in geval van recidive of 

wanneer er indicaties bestaan voor handel, of bij minderjarigen. Of in geval van andere 

bijzondere omstandigheden zoals: bezit tijdens carnavalsoptocht, op werk, in 

overheidsgebouw, SDKK, andere cel.  

 

 

 

 

 

In/uit/vervoer/aanwezig 

hebben:  

 

0-25 g Inbeslagname, (voorwaardelijk) sepot* 

25-50 g GB tot NAF 500/USD 280* 

Vanaf 50 g en meer Halvering van de eis zoals bij cocaïne/heroïne (zie tabel 

hierboven) 
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Hennepkwekerijen 

Het bezit van een hennepkwekerij wordt tenlastegelegd als handelen in strijd met het 

bepaalde in artikel 2a jo 11 lid 2 van de Opiumlandsverordening 1960 en Opiumwet 1960 

BES; de verbouw van planten van het geslacht Cannabis is verboden. Gelet op de grote 

diversiteit bij hennepkwekerijen, zoals de aantallen planten, locatie en/of de mate van 

professionaliteit en betrokkenheid, is bij het formuleren van een strafeis telkens 

maatwerk vereist.  

TABEL XTC ZAKEN  

 

*Tenzij bezit in combinatie met een ander strafbaar feit, wanneer er indicaties  

bestaan voor handel, of bij minderjarigen. Of in geval van andere bijzondere 

omstandigheden zoals: bezit tijdens carnavalsoptocht, op werk, in overheidsgebouw, 

SDKK, andere cel, of bij meermalen recidive. 

4.  Overgangsrecht 
Deze aanwijzing is geldig vanaf datum van inwerkingtreding. Hiermee komt ook de 

richtlijn voor strafvordering opium delicten d.d. 1 juli 2015 te vervallen.  

 

 

 

De Procureur-Generaal, 

mr. R.T. Bos 

 

 

 

Willemstad, 13 november 2018 

Aanwezig hebben:  

1 – 4 pillen Inbeslagname, geen verdere vervolging*  

4 - 24 pillen GB 250 tot 2000 NAF of TS* 

Voor elke 25 pillen    1 mnd GS ov (afronding pillen 

 naar boven) 
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Gebruikte afkortingen 

Uitleg van gebruikte afkortingen en enkele begrippen in deze richtlijn. 

 

RW OM  = Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van  

   Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

BES  = Bonaire, St. Eustatius en Saba 

CN  = Caribisch Nederland 

GHB  = Gamma-hydroxy-butyraat 

GS  = Gevangenisstraf 

GB  = Geldboete 

SDKK  = Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou 

VW  = Voorwaardelijk 

OV  = Onvoorwaardelijk 

WV=  = Waarvan 

Jr  = Jaar 

Mnd  = Maand(en) 

PT  = Proeftijd 

G  = Gram 

Kg  = Kilogram 

Jo  = Juncto 

 

 

 

 

 

 

 


