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Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening  tot wijziging 

van de Landsverordening verdovende 

middelen (AB 1990 no. GT 7) 

Oranjestad,  2 maart  2011 

  

 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 

no. GT 7), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

 Het onderhavige ontwerp strekt tot wijziging van de Landsverordening 

verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) door nadere regels te stellen inzake de 

verruiming van de bestaande toezichthoudende bevoegdheden ter bestrijding van 

narcoticacriminaliteit. De Raad maakt ondermeer opmerkingen terzake de 

probleemdefinitie en toetst het ontwerp aan artikel 8, van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM). 

 

1. De Raad is van oordeel dat in de memorie van toelichting een deugdelijke 

onderbouwing van de gesignaleerde problemen ontbreekt. Veelal wordt volstaan met het 

poneren van een stelling zonder dat daaraan enige onderbouwing wordt gegeven. Het 

voorgaande doet bij de Raad vragen rijzen welke in de memorie van toelichting nader 

zouden dienen te worden gemotiveerd. Dit teneinde de inzichtelijkheid in de 

narcoticaproblematiek hier te lande te vergroten waardoor de recht- en doelmatigheid van 

de voorgestelde verruiming van de toezichtsmogelijkheden en dwangmaatregelen op het 

gebied van verdovende middelen beter kan worden beoordeeld. 

De navolgende aannames/stellingen vereisen naar de mening van de Raad een nadere 

(statistische) onderbouwing: 

- de toename van het gebruik en de verkoop van drugs alsmede de toegenomen 

vraag daarnaar
1
; 

- het aantal overtredingen en misdrijven die onder invloed van drugs worden 

begaan
2
; 

- het aantal klachten per jaar door burgers welke zijn gerelateerd aan de verkoop 

van drugs
3
; 

- de omvang van de criminaliteit die kan worden geassocieerd met drugs
4
. 

                                                 
1
 MvT, p.1 

2
 Idem 

3
 Idem 
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2. De memorie van toelichting stelt terecht dat het onderhavige ontwerp inbreuk maakt op 

artikel 8, van het EVRM alwaar voor een ieder het recht op respect voor zijn privé leven, 

zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie is neergelegd. Op grond 

van artikel 8, tweede lid, van het EVRM is inmenging in de persoonlijke levenssfeer 

echter slechts toegestaan indien deze bij wet is voorzien (in accordance with the law) en 

in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid 

en de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Naar 

de mening van de regering biedt het onderhavige ontwerp voldoende garanties tegen 

willekeurig optreden en voldoet het voorstel voorts aan de voorwaarden zoals gesteld in 

artikel 8, tweede lid, van het EVRM
5
. 

De Raad deelt deze opvatting niet met betrekking tot voorgesteld artikel 10, derde lid,  

alwaar aan de officier van justitie de bevoegdheid wordt toegekend om een schriftelijk 

bevel uit te vaardigen waarin de bevoegdheid tot het uitvoeren van een onderzoek aan de 

kleding tegenover eenieder kan worden uitgeoefend. In het navolgende zal hierop nader 

worden ingegaan. De Raad merkt op dat bij zijn toetsing van voorgesteld artikel 10, derde 

lid, aan artikel 8, van het EVRM nadrukkelijk het arrest van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM) van 12 januari 2010, EHRC 2010, 30, NJ 2010-26 nr. 325 

(Gilan & Quinton v. The United Kingdom, hierna: het arrest) heeft betrokken.   

 

3. Volgens vaste jurisprudentie van het EHRM dient een wettelijke regeling waarin 

inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers toegankelijk en 

voorzienbaar te zijn
6
. Dit vereiste wordt gesteld met het doel de justitiabele in staat te 

stellen zijn gedrag aan te passen aan de nieuwe regelgeving. In het arrest omschrijft het 

EHRM dit vereiste als volgt: 

 

‘The law must thus be adequately accessible and foreseeable, that is, formulated 

with sufficient precision to enable the individual – if need be with appropriate 

advice – to regulate his conduct.’
7
 

 

In voorgesteld artikel 10, eerste en tweede lid, zijn de bevoegdheden die aan de 

betreffende ambtenaren worden toegedeeld, beschreven en van waarborgen voorzien in 

het ontwerp zelve. Dit geldt echter niet voor de reeds hierboven beschreven 

bevoegdheidstoedeling aan de officier van justitie zoals wordt voorgesteld in het derde 

lid, van artikel 10. Volstaan wordt met het voorschrift dat het bevel van de officier van 

justitie tot het toepassen van preventief fouilleren jegens een ieder, schriftelijk en met 

redenen omkleed dient te zijn. De Raad constateert dat in artikel 10, derde lid, van het 

ontwerp geen waarborg is opgenomen die ertoe strekt te bewerkstelligen dat de burger op 

de hoogte is van het feit dat een schriftelijk bevel is uitgevaardigd. De burger zal derhalve 

geen weet kunnen hebben van een uitgevaardigd bevel. Dit kenbaarheidsgebrek maakt 

naar het oordeel van de Raad dat de burger niet in staat wordt gesteld zijn gedrag aan de 

nieuwe rechtstoestand aan te passen, waardoor niet wordt voldaan aan het vereiste van 

toegankelijkheid en voorzienbaarheid. 

 

                                                                                                                                                 
4
 MvT, p. 4 

5
 MvT, p. 7 

6
 Zie het op pagina 7, van de MvT aangehaalde arrest EHRM 4 juni 2002, no. 37331/97 en no. 33129/96. 

7
 R.o. 76, zie voorts Marper v. United Kingdom no. 30562/04 en no. 30566/04. 
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4. Uit de jurisprudentie van het EHRM inzake het al dan niet ‘in accordance with the law’ 

zijn van inbreuken op artikel 8, van het EVRM, blijkt dat van groot belang is met welke 

procedurele waarborgen de toepassing van opsporingsbevoegdheden zijn omgeven
8
. In de 

woorden van het arrest: 

 

‘For domestic law to meet these requirements it must afford a measure of legal 

protection against arbitrary interferences by public authorities with the rights 

safeguarded by the Convention. In matters affecting fundamental rights it would 

be contrary to the rule of law, one of the basic principles of a democratic society 

enshrined in the Convention, for a legal discretion granted to the executive to be 

expressed in terms of an unfettered power. Consequently, the law must indicate 

with sufficient clarity the scope of any such discretion conferred on the competent 

authorities and the manner of its exercise.’
9
 

 

Voorts valt uit het arrest af te leiden dat de waarborgen die de wet dient te bevatten tegen 

willekeurig gebruik van de toegedeelde bevoegdheden een reële en daadwerkelijke 

beperking van deze bevoegdheden moeten inhouden
10

. Het EHRM oordeelde vervolgens 

dat in het voorliggende geval de in de wet opgenomen waarborgen geen reële beperking 

inhielden van de toepassing van de bevoegdheid tot preventief fouilleren. De Raad 

constateert dat in voorgesteld artikel 10, derde lid, geen enkele inhoudelijke waarborg is 

opgenomen ter voorkoming van een willekeurige uitvaardiging en toepassing van een 

schriftelijk bevel door de officier van justitie tot preventieve fouillering van een ieder. 

Het feit dat het bevel met redenen omkleed dient te zijn, is op zichzelf niet te beschouwen 

als een waarborg als niet tevens minimumvereisten worden gesteld ten aanzien van de 

inhoud ervan. 

 

5. Met name ontbreekt naar ’s Raads oordeel een beperking van bovengenoemde 

bevoegdheid van de officier van justitie naar plaats, tijd en aanleiding. De voorgestelde 

redactie van artikel 10, derde lid, maakt het mogelijk dat iedereen in Aruba op het gehele 

grondgebied, gedurende onbepaalde tijd, zonder enige redelijke verdenking onderworpen 

kan worden aan preventieve fouillering. Hoewel uit de memorie van toelichting te 

destilleren valt dat van regeringswege de bevoegdheid tot preventief fouilleren van een 

ieder zal worden toegepast in bepaalde gebieden, geeft het ontwerp hiertoe geen enkele 

waarborg. Hetzelfde geldt voor de beperking in tijd. In dit kader wijst de Raad op artikel 

52, derde lid, van de Nederlandse Wet Wapens en Munitie alwaar een bevel tot 

preventieve fouillering een omschrijving van het gebied bevat en de geldigheidsduur die 

niet langer dan twaalf uur mag bedragen. 

Daarnevens wordt niet de eis gesteld dat er voor het staande houden ter fouillering een 

aanleiding is vereist. Een burger kan derhalve onder de werking van voorgesteld artikel 

10, derde lid, worden onderworpen aan preventieve fouillering zonder dat er jegens hem 

enige verdenking behoeft te bestaan. De Raad is van mening dat een dergelijk ruime 

bevoegdheidstoedeling de kans op een willekeurige uitvoering van het bevel van de 

officier van justitie onaanvaardbaar vergroot. Het EHRM overwoog in het arrest waarin 

een soortgelijke bepaling als thans wordt voorgesteld in artikel 10, derde lid, (echter met 

meer waarborgen omkleed): 

 

                                                 
8
 MvT p. 9 en 10 voor wat betreft de verwijzing naar de zaal Malone v. United Kingdom, Judgement of  2 

august 1984, Publ. ECHR, Series A, Vol. 82. 
9
 R.o. 77 

10
 R.o. 79 
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‘In the Court’s view, there is a clear risk of arbitrariness in the grant of such a 

broad discretion to the police officer.’
11

  

 

6. Naast de eis dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer slechts bij wet kan worden 

toegestaan, stelt artikel 8, tweede lid, van het EVRM dat deze inbreuk noodzakelijk moet 

zijn in een democratische samenleving. De Raad moge in dit kader wijzen op het gestelde 

in punt 1 van dit advies. De noodzakelijkheid van de voorgestelde toedeling van 

(controle)bevoegdheden krijgt immers inhoud door een deugdelijke onderbouwing van de 

probleemstelling in de considerans en de memorie van toelichting. De Raad constateerde 

reeds op grond van zijn rechtmatigheidstoets dat deze onderbouwing gebreken vertoont. 

Ook uit verdragsrechtelijk oogpunt is er derhalve aanleiding om tot een beter 

onderbouwde probleemstelling te komen. 

 

7. Het voorgaande brengt de Raad tot de conclusie dat voorgesteld artikel 10, derde lid, 

niet ‘in accordance with the law’ is en dat het gehele ontwerp op gespannen voet staat 

met het in artikel 8, tweede lid van het EVRM verankerde noodzakelijkheidscriterium. 

De Raad acht derhalve voorgesteld artikel 10, derde lid, in strijd met artikel 8, van het 

EVRM en daarnevens een nadere onderbouwing van de noodzaak van het ontwerp 

noodzakelijk. 

 

8. De Raad acht de redactie van voorgesteld artikel 10, derde lid, niet op voorhand 

duidelijk. De Raad neemt aan dat met de zinsnede ‘deze bevoegdheid’ wordt gedoeld op 

het onderzoek aan de kleding zoals geregeld in artikel 10, tweede lid, van het ontwerp. 

De Raad adviseert om de redactie van voorgesteld artikel 10, derde lid, in deze zin te 

verduidelijken. 

De Raad vraagt zich voorts af, uit het oogpunt van doelmatigheid, waarom de 

bevoegdheid tot preventief fouilleren wordt beperkt tot de kleding. Het zou immers in de 

rede liggen om deze controlebevoegdheid ook van toepassing te verklaren op 

meegevoerde bagage. 

 

9. De toelichting op artikel 10, derde lid, van het ontwerp zoals opgenomen op pagina 9 

van de memorie van toelichting, komt de Raad onbegrijpelijk voor. Het betreffende 

artikel ziet namelijk op de situatie dat de bevoegdheid tot preventief fouilleren jegens een 

ieder kan worden toegepast. Voornoemde passage in de memorie van toelichting stelt 

echter dat voorgesteld artikel 10, derde lid, ziet op gevallen waarin het wenselijk is dat 

een groep personen onderzocht kan worden aan de kleding. De Raad acht een 

verduidelijking op zijn plaats. 

 

 De Raad kan zich op grond van het bovenstaande niet met de doelstelling en niet 

met de inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan 

de Staten aan te bieden. 

 

 

De  Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

_________________      ____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 

 

                                                 
11

 R.o. 85 
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