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Kennisnemen van 

De vastgestelde beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet 

 

Inleiding 
Het is algemeen bekend dat hennepteelt en drugshandel veelal gepaard gaan met overlast en 
criminaliteit. Dit zorgt mede voor onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving. Dit is een 
ongewenste situatie. Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de mogelijkheid om 
bestuursdwang toe te passen ter handhaving van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet. Deze 
bevoegdheid staat bekend als de ‘Wet Damocles’ en betreft het sluiten van woningen en panden. 

 

Kernboodschap 
De Beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet, is vastgesteld door de burgemeester 
van de voormalige gemeente Geldermalsen op 1 september 2015, door de burgemeester van de 
voormalige gemeente Neerijnen op 30 oktober 2018 en door de burgemeester van de voormalige 
gemeente Lingewaal op 6 november 2018. 
Deze beleidsregels worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de Beleidsregel 
bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet gemeente West Betuwe. Door de vaststelling van de 
beleidsregel ontstaat er actueel en geharmoniseerd beleid. 

 

Consequenties en argumenten 
Bestuursrechtelijke maatregelen zijn reparatoire maatregelen, dat wil zeggen gericht op het ongedaan 
maken van de overtreding. Zij mogen niet dienen als punitieve sancties, dat wil zeggen niet gericht zijn 
op het bestraffen van overtredingen.  
Er hoeft geen sprake te zijn van overlast ten gevolge van drugs gerelateerde activiteiten om artikel 13b 
van de Opiumwet te kunnen toepassen. De enkele omstandigheid dat is geconstateerd dat drugs zijn 
verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn, is voldoende voor toepassing er van.  
 
Sinds de uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid, per 1 januari 2019, is het ook mogelijk om artikel 
13b Opiumwet toe te passen in geval van voorhanden zijn van voorwerpen of stoffen die vermoedelijk 
bestemd zijn voor onder meer het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs, respectievelijk 
voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.  
 
De beleidsregel staat los van de strafrechtelijke handhaving. Strafvervolging wordt ingesteld door het 
Openbaar Ministerie, dit als flankerend beleid naast de bestuurlijke handhaving op grond van artikel 
13b van de Opiumwet. Ook kunnen de convenant partners optreden binnen hun bevoegdheden. 
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De beleidsregel is gebaseerd op jurisprudentie omtrent de toepasselijkheid van artikel 13b Opiumwet.  
Ook is de lokale praktijk ervaring verwerkt in de beleidsregel, onder andere de manier waarop het pand 
afgesloten moet worden en blijven. 

 

Financiën 
De uitvoering van deze beleidsregel kost voornamelijk ambtelijke uren. Bij het fysiek afsluiten van een 
pand kunnen kosten ontstaan die worden verhaald op de eigenaar van het pand. 
 

Communicatie 
Deze beleidsregel is in werking getreden na bekendmaking hiervan in het digitale Gemeenteblad op 11 
september. 

 

Vervolg 
Deze vernieuwde beleidsregel, een update van de versie van 2018, springt nog beter in op de 
uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid per 1 januari 2019. Na vaststelling van de vernieuwde 
beleidsregel, worden de huidige beleidsregels ingetrokken en kan deze actuele versie worden 
toegepast indien aan de orde (na ontvangst van een hennepbericht of bestuurlijke rapportage van de 
politie). 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


