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Prof. mr. A.E. Schilder

Gst. 2019/143

Sluiting van drugpanden is aan de orde van de dag. Op grond van art. 13b Opi-
umwet, ook wel genoemd de Wet Damocles, worden dagelijks in het hele land 
woningen, cafés en andere inrichtingen gesloten bij de aanwezigheid van een 
handelshoeveelheid soft- of harddrugs. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het als 
herstelsanctie bedoelde instrument in de praktijk steeds vaker wordt ingezet als 
een punitieve maatregel (Salet & Sackers, NJB 2019/767, waarover in dit blad Teu-
nissen, Gst. 2019/112). Een nieuw voorbeeld daarvan betreft de toepassing van 
Damocles lang nadat de in de beschikking vastgestelde sluitingstermijn is ver-
streken. Dit overkwam de exploitant van een saunacomplex in Roermond. De val 
van het spreekwoordelijke zwaard wist hij aanvankelijk met succes tegen te hou-
den door het sluitingsbevel te laten schorsen en vernietigen door de rechtbank 
Limburg. In hoger beroep oordeelde de Afdeling de maatregel evenwel rechtma-
tig (ABRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:113). De in de beschikking expliciet 
vastgestelde sluitingstermijn was op dat moment met bijna een jaar verlopen. Het 
tijdstip waarop de overtreding is vastgesteld ligt zelfs twee jaar terug. De bur-
gemeester meent evenwel na het succes bij de Afdeling dat het pand alsnog kan 
worden gesloten voor de periode van een jaar. Zij stelt zich op het standpunt dat de 
in de beschikking opgenomen eindtermijn probleemloos vooruit kan worden ge-
schoven omdat deze (anders dan het besluit tot sluiting als zodanig) geen formele 
rechtskracht zou hebben gekregen. De genoemde termijnen hebben in de ogen van 
de gemeente slechts het karakter van een mededeling. Een kort geding tegen de 
uitvoering van de bestuursdwangmaatregel was vruchteloos: het Hof den Bosch 
oordeelt dat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de 
exploitant in een vervolgprocedure in het gelijk wordt gesteld en vermoedt zelfs 
het tegendeel (arrest van 30 april 2019, nr. 200.255.568/01). 

Een dergelijke praktijk miskent het wezen van de bestuurlijke dwangmaatregel 
die in de Opiumwet is neergelegd. Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak heeft 
overwogen ten aanzien van art. 13b Opiumwet ‘mag de toepassing van bestuurs-
dwang slechts strekken tot beëindiging en voorkoming van overtredingen van 
de Opiumwet, zoals geconstateerd door de burgemeester’ waarbij de Afdeling in 
aanmerking neemt ‘dat het reparatoire karakter van een sluitingsbevel krachtens 
art.13b, eerste lid, van de Opiumwet met zich brengt dat zodra de overtreding 
is beëindigd (…) de sanctie dient te worden opgeheven’. (ABRvS 3 februari 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:248). Een ingrijpende maatregel als een bedrijfssluiting ruim 
twee jaar nadat een overtreding van de Opiumwet is vastgesteld, kan bezwaarlijk 
als een reparatoire sanctie worden aangemerkt. Mocht de burgemeester menen 
dat nieuwe overtredingen aanleiding vormen om alsnog in te grijpen, dan zal dat 
niet anders kunnen gebeuren dan op basis van een nieuw handhavingsbesluit.

De hier besproken redeneertruc met de sluitingstermijn (‘geen rechtskracht’, 
‘slechts een mededeling’) staat niet op zich. Zoals gezegd laat ook empirisch 
onderzoek zien dat het met Damocles uit de hand loopt. De behoefte om tekort-
komingen in het strafrecht te compenseren met relatief gemakkelijk inzetbare be-
stuurlijke maatregelen is begrijpelijk, maar art. 13b Opiumwet is daarvoor niet in 
het leven geroepen. Het wordt wellicht tijd voor een grondige evaluatie van de 
wettelijke regeling.
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