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Van Opiumwet naar Hoofdstuk 
9 Wet milieubeheer
In januari 2014 kreeg de recherche Alkmaar een tip, 
dat een burger in Noord-Holland Noord 2400 kg 
GBL had ingevoerd. GBL (gamma-butyrolacton) is de 
grondstof voor GHB, de bekende partydrug die op 
Lijst I van de Opiumwet staat.

Vanuit China waren de twaalf vaten à 200 kg vloei-
stof per schip in Rotterdam terechtgekomen en 
de volgende dag werd het door een vervoerder al 
afgeleverd op een bedrijfje in Hoorn.
Een paar uur na aflevering werd door de politie 
in het bedrijfje een inval gedaan, met het idee er 
een groot laboratorium aan te treffen. Niets bleek 
minder waar.
De twaalf vaten stonden nog op de pallets, en van 
een aanstaande productie van GHB was geen sprake.
Bezit van GBL is niet strafbaar, maar wat moet 
iemand nu met 2400 kg GBL?
De man wilde de GBL onbruikbaar maken met een 
bittere smaak, een kleurtje geven en het in 1-liter-
flessen verpakken om het als verfafbijtmiddel te 
verkopen.
Wij hadden (en hebben nog steeds) onze vraagte-
kens.
Voorbereidingshandelingen voor aanmaak van GHB 
zijn strafbaar gesteld in artikel 10a Opiumwet, zie 
politieblad “Blauw”, editie juli 2014. Maar de Opi-
umwet was hier dus niet van toepassing.

Was er wel sprake van strafbare feiten?
Na wat zoeken en vragen bleek dat er toch wel wat 
misdrijven gepleegd waren door de koper.
1. Als je meer dan 1000 kg chemische stof in de EU 

invoert, moet je dit aanmelden bij het Europese 
Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Dit 
staat in de REACH-verordening (Verordening 
(EG) nr. 1907/2006). De REACH helpdesk kan 
daarbij helpen.

Of iets wel of niet aangemeld is (een registratie of 
pre-registratie gedaan is), valt te achterhalen via 
de ILT, Handhaving Risicovolle stoffen.

Dit was niet gedaan > overtreding van artikel 5 
REACH-verordening i.s.m. art. 9.3.3 lid 1 Wet 
milieubeheer i.s.m. art. 1a onder 1º WED. 

2. Als zo’n stof milieurisico’s of gezondheidsrisico’s 
heeft, moeten de vaten dan wel verpakkingen 
bij binnenkomst in de EU voorzien zijn van 
gevaarpictogrammen dan wel -symbolen, dus 
van etikettering. Dit betrof een bijtende stof 
met gezondheidsrisico’s. Op de vaten was geen 
indicatie van iets dergelijks aangebracht.

De etikettering is geregeld in Verordening (EG) 
nr. 1272/2008, ook wel de CLP-verordening 
genoemd.

Vandaar de overtreding van artikel 4, lid 1 van de 
CLP-verordening i.s.m. artikel 9.3a.3, lid 1 Wet 
milieubeheer i.s.m. art. 1a onder 1º WED.

Voor hulp kan de RIVM helpdesk bevraagd worden.

Het vervolg
Inmiddels is er een “Meldpunt van verdachte trans-
acties van grondstoffen voor drugs en chemische 
wapens” opgezet bij het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, samen met de FIOD.
Het meldnummer is (040) 291 60 00 (tijdens kan-
tooruren). Buiten kantooruren kan men contact 
opnemen met het landelijk politienummer 0900-
8844.
Daar is deze zaak ook aangemeld.
Aan de verdachte is inmiddels een transactie aange-
boden van € 2500,--.

Hierboven staat deze casus eenvoudig beschreven, 
maar het uitzoeken en het uiteindelijk toepassen 
van deze EU-verordeningen was niet eenvoudig. 
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