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Doc. 3 
Medicinale cannabis van 
het BMC wordt op zeer 
zorgvuldige wijze ge-
kweekt door een profes-
sioneel bedrijf. Het wordt 
geteeld volgens geldende 
EU-richtlijnen voor 
plantaardige geneesmid-
delen. 
Medicinale cannabis 
wordt toegepast als me-
dicijn en moet daarom 
voldoen aan een aantal 
strenge farmaceutische 
eisen. De belangrijkste 
daarvan is, dat elke soort 
medicinale cannabis die 
in de apotheek verkrijg-
baar is altijd dezelfde 
samenstelling en ook 
vergelijkbare sterkte 
heeft. 



Doc. 3 
In de teelt van medici-
nale cannabis wordt geen 
gebruik gemaakt van 
bestrijdingsmiddelen. 
Het voorkomen van be-
smetting met ziektekie-
men en verontreiniging 
met schadelijke insecten 
wordt voornamelijk 
bereikt door hygiëne en 
door biologische bestrij-
ding met bijvoorbeeld 
(onschadelijke) sluipwes-
pen. 
Medicinale cannabis 
wordt binnen gekweekt, 
onder kunstlicht en op 
hydrocultuur. (foto oi 
t/m 07) 

02 



,i- 0 



t) 

£ '30a 



5 

Doc. 3 
Zodra de oogst van de 
teler verwerkt is gaat een 
medewerker van BMC de 
oogst afwegen, op uiter-
lijk controleren (foto os 
t/m ii) en gereedmaken 
voor verzending naar 
het laboratorium en het 
doorstralingsbedrijf. 
(foto 12 t/m 14) 
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Doc. 3 
Om te kunnen garan-
deren dat aan alle eisen 
wordt voldaan, wordt 
de geleverde medici-
nale cannabis getest door 
onafhankelijke labora-
toria op de gehaltes van 
de werkzame stoffen 
en de afwezigheid van 
ongewenste stoffen 
zoals zware metalen, 
bestrijdingsmiddelen of 
besmetting met ziekte-
verwekkers. Pas na goed-
keuring wordt de partij 
medicinale cannabis dan 
toegelaten voor afleve-
ring in de apotheek. 
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Doc. 3 
Doorstralen met gammastraling is een methode om 
producten steriel en vervolgens langer houdbaar te 
maken. Het doodt eventueel aanwezige micro-orga-
nismen zoals bacteriën en schimmels en vertraagt 
bederf. De straling heeft geen negatieve gevolgen 
voor de kwaliteit van het product en de gezondheid. 
Doorstraling met gammastralen wordt bijvoorbeeld 
ook toegepast om te verhinderen dat aardappels 
gaan kiemen of om de rijping van fruit en groente te 
vertragen. 
Als doorstralen onder de juiste omstandigheden 
wordt toegepast, heeft het geen negatieve invloed 
op de samenstelling van het product. Ook wordt het 
product niet radioactief zoals soms wordt gedacht. 

Na het doorstralen wordt de medicinale cannabis 
naar het verpakkings- en distributiebedrijf gebracht. 
Hier wordt het in s-grams-potjes verpakt (foto 15) en 
vanuit hetzelfde bedrijf wordt de medicinale can-
nabis op bestelling uitgeleverd aan apotheken. Ook 
het bestellen van grootverpakkingen is mogelijk voor 
apotheken. 



Deze webbrochure is een uitgave van 
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en 
het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) van het CIBG, 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
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Doc. 5 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

2500 BC Den Haag 

Datum 	6 JUL 2012 

Betreft 	Richtlijn export medicinale cannabis 

Geachte heer  0,9;,  

Recente verzoeken uit het buitenland aan Nederland om grote hoeveelheden 
medicinale cannabis te leveren, gaven aanleiding tot het formuleren van gericht 
beleid rond de export van medicinale cannabis. 

Bijgaand treft u een interne richtlijn aan voor het Bureau voor Medicinale Cannabis 
(BMC). De richtlijn biedt duidelijke instructies wanneer het gaat om het 
afhandelen van verzoeken uit het buitenland. 

De richtlijn is in overleg met het BMC opgesteld en afgestemd met de ministeries 
van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie. 

Ik verzoek u er op toe te zien dat gehandeld wordt conform de richtlijn. 

Hoogachtend, 
de dirPetptir-ripriorai 

10.2.e 

Bijiage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Dlksgezondheid, juli 2012 

Doc. 5 

Richtlijn export medicinale cannabis 

Naast de voorwaarden die gesteld zijn aan de uitvoerontheffing van Opiumwetmiddelen, neemt het 
Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) het onderstaande in acht. 

1 
Het importerende land is lid van de Verenigde Naties en partij bij de internationale verdragen 
inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen. 

2.  
Levering is alleen toegestaan als voldaan is aan de eisen van internationaal verkeer van 
Opiumwetmiddelen. Dit betekent dat de medicinale cannabis uitsluitend bestemd is voor het 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of voor de in de medische vakliteratuur beschreven 
toepassingen. 

3.  
Levering geschiedt uitsluitend aan de daartoe aangewezen instellingen of aan de daartoe bevoegd 
verklaarde personen. Dit zijn bijvoorbeeld medisch wetenschappelijke instellingen, farmaceutische 
groothandels of apothekers. De aanwijzingen en bevoegdheden zijn verleend door de nationale 
autoriteit, conform de internationale verdragen. 

4.  
Het BMC vergewist zich ervan, conform de internationale verdragen, dat enig risico op misbruik van 
de geleverde medicinale cannabis zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

5.  
Leveringen aan een land vanaf 25 kg, beperkt zich tot maximaal 100 kg per jaar en voor ten 
hoogste 3 jaar. 

6.  
De totale export bedraagt maximaal driemaal de hoeveelheid van het gebruik in het binnenland in 
het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende jaar. 

Verder organiseert BMC de export zodanig dat de volgende zaken gewaarborgd zijn: 

- De levering in Nederland (aan groothandels, apotheken, onderzoeksinstellingen en 
farmaceutische bedrijven) loopt geen gevaar wanneer (een deel van) de export wegvalt. 

Het BMC blijft kostendekkend functioneren wanneer (een deel van) de export wegvalt. 

Een stabiele apotheekinkoopprijs (zodat de patiënt niet geconfronteerd wordt met sterk 
fluctuerende prijzen). 

- Alle extra kosten en investeringen voor de export dienen op korte termijn met de export 
terug verdiend te worden (inclusief de extra veiligheidsmaatregelen). 
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9 maart 2017: Ronde tafel gesprek naar aanleiding van herhaalde duiding van ZiN en de vergoeding 
van medicinale cannabis. 

Aanwezig: 
0.2. e —ZiN 
0£2.e 

(10.2.e 
00.2.e 
r10.2.e 
[10.2.e  

— Transvaal apotheek 
Bronovo 

— CIBG 
— Trim bos 

	

10.2.e 	 arts, palliatieve zorg 

	

f10.2.e 	_in eerste instantie werd medicinale cannabis olie bereid voor kinderen met epilepsie. 
Nu wordt ook van de andere medicinale cannabis varianten van Bedrocan olie bereid. 

10.2.e benoemt reden van overleg en de situatie op het moment, hoe zit het met vergoeden. 
- vragen uit de Kamer waarom wordt medicinale cannabis niet vergoed terwijl wel veel export is en 
DU onder voorwaarden wel vergoed. 
- alle zorgverzekeraars gestopt zijn met vergoeden 
- nu in Amerika onderzoek gedaan is/wordt naar de werkzaamheid van medicinale cannabis. 
- vraag die nu voorligt: wat is een goede adviesaanvraag waar wij en ZiN verder mee kunnen komen. 
Hoe kunnen we ZiN helpen? 

110.2.e'_ waarom vergoeden zorgverzekeraars niet meer? 
j10.2.e dat is niet bekend bij VWS. 

	

I10.2.e 	- 1/4  patiënten kregen het wel vergoed. % patiënten kregen het niet vergoed. 
- zorgverzekeraars gebruiken ZiN voor hun beslissing 

.10.2.e geeft 

10.2.e= 
presentatie 

- olie is van constante kwaliteit 
- granules zijn van constante kwaliteit 
- stijging afzet voornamelijk door Bedrolite 
- placebo is gemaakt door Universiteit Leiden 
- Echo: CBD preparaat 
- geen geregistreerd product, magistraal product 

:10.2.e: - er zijn verschillende mogelijkheden om vergoeding mogelijk te maken 
- in meta data studies wordt voorzichtig geformuleerd 
- Lidstaten formuleren voorzichtig tav werkzaamheid van medicinale cannabis 
- formele vraag aan de wetenschappelijke adviesraad kan zijn: 

> wat is de noodzaak van deze vraag 
> pragmatische route totdat een echt goede adviesvraag aan ZiN mogelijk is. 

110.2.e ZiN heeft advies uit 2003 herhaald terwijl we al 15 jaar verder zijn. 

:10.2.e: - 2003 was formele uitspraak 
- 2007 nog eens bekeken > geen nieuwe info 
- 2015 wel meer info maar van onvoldoende kwaliteit (JAMA) 
- verschillende uitspraken bij verschillende indicaties 
- DU zegt ook niks over de werkzaamheid 



- er wordt via een derde weg cannabis verkregen door patiënt 

_- wat via de derde weg wordt verkregen is van zeer slechte kwaliteit 
- controle via arts / apotheek heel belangrijk 

- wanneer wordt/kan medicinale cannabis worden voorgeschreven? 
- antw. op eigen inzicht van de arts of op verzoek van patiënt. 

10.2.e 

10.2.e Vraag aan ZiN: Gegeven de volgende populatie, indicatie en toedieningsvorm kan ZiN aan de fiat 
van studies een uitspraak doen over de werkzaamheid van medicinale cannabis. 
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10.2.e;. - duur van trails 1-1V2 jaar 
- ons richten op indicaties die in reviews genoemd worden dat medicinale cannabis werkt 

- eerst kijken naar indicaties waar verwacht wordt dat medicinale cannabis werkt 
J 	10.2.e 's 

indicatie + toedieningsvorm 

: - objectiveerbare en meetbare resultaten vb epilepsie 
 

- migraine tot op zekere hoogte meetbaar 

1: - onderzoeksvraag goed formuleren 
- minder gebruik morfine door gebruik medicinale cannabis 

- waar zit de meeste kans op een positieve uitspraak? 
- Met de patiënten die we hebben kunnen we meer doen om info te verzamelen. 

- deze twee vragen samenvoegen 

- mogelijkheden zijn: > huidige gebruik populatie gebruiken om info te verzamelen 
> prijs medicinale cannabis verlagen zodat het financieel geen probleem 

is om te gebruiken 

Verder werd nog bespoken: 
- welke indicatie heeft de meeste kans op positief advies 
- NHG is bezig een richtlijn te maken medicinale cannabis voor artsen 
- evidencebased vraag 
- beroepsgroep betrekken bij het onderzoek 
- maak gebruik van de patiënten populatie 

10.2.e: ZiN vragen kwalitatieve uitspraak te kunnen doen. 

16 maart 2017 

) • Parallel daarmee: onderzoek doen onder een bepaalde populatie met bepaalde indicati 
toedieningsvorm naar de werkzaamheid van medicinale cannabis (olie). 
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Buiten reikwijdte verzoek 

BMC 
Toename vraag naar medicinale cannabis 
nationaal en internationaal. 

Q1. 
De Italiaanse autoriteiten hebben schriftelijk 
verzocht om meer medicinale cannabis van BMC te 
mogen importeren voor verstrekking in de 
apotheek. De minister is hiermee akkoord gegaan. 
Q2:  
Doordat in Duitsland de Europese aanbesteding 
voor het contracteren van telers is stopgezet 
vanwege een juridische uitspraak, hebben de Duitse 
autoriteiten verzocht om meer medicinale cannabis 
van BMC te mogen importeren voor verstrekking in 
de apotheek. De minister is akkoord. De extra 
apotheeklevering zal duren tot eind 2020. 
Naast de cannabis beschikbaar voor de apotheek 
stijgt ook de vraag naar cannabis voor 
productontwikkeling in binnen- en buitenland. 
Q3:  
De Italiaanse autoriteiten hebben wederom een 
verzoek gedaan tot het meer te mogen importeren 
van BMC voor verstrekking in de apotheek. 
Organisatorisch kan BMC daar grotendeels aan 
voldoen in 2019. In 2018 is de voorraad van de 
variëteit Bedrolite mogelijk te beperkt. 
Q4:  
Mede nav kritische vragen van de CU inzake de 
beleidsregel over de exportquoata is in gezamenlijk 
overleg met GMT besloten dat de aantallen uit de 
beleidsregel gehaald moeten worden en de 
beleidsregel tot doel heeft aan te sturen op 
zeifvoorzienendheid van de importerende landen; 
mede door het delen van informatie aangaande 
wet-en regelgeving en het inrichten van het 
logistieke proces. 

Belastingplicht BMC Vpb 

Aanbesteding teler 

Buiten reikwijdte verzoek 

Q1: 
Op 28 februari 2018 is de Europese aanbesteding 
inzake de levering van medicinale cannabis van 
farmaceutische en constante kwaliteit gepubliceerd 
op www.tenderned.nl. De reden hiervoor is dat de 
raamovereenkomst met de huidige teler van de 
medicinale cannabis per 1 mei 2018 afloopt, 
waardoor deze aanbestedingsprocedure 
noodzakelijk is. De niet-openbare Europese 
aanbesteding bestaat uit twee percelen, een voor 
de bestaande soorten en een voor nieuwe soorten. 
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De aanbesteding bestaat uit twee fasen: de 
selectiefase en de gunningfase. Het voornemen tot 
gunning zal door BMC op 30 september 2019 
bekend worden gemaakt. 
Q2:  
Op 28 mei jl. is de aanbesteding voor de levering 
van medicinale cannabis on hold gezet en 
vervolgens ingetrokken. Naar aanleiding van de 
vragen, die gesteld zijn voor de tweede Nota van 
Inlichtingen heeft BMC in overleg met HIS en WJZ 
de conceptnota van Inlichtingen en de 
selectieleidraad voorgelegd aan de Landsadvocaat. 

. BMC is in gesprek met GMT over de te 
maken keuze. 
Q3:  

BMC zal de 
motiveringsbrief bespreken met GMT alvorens deze 
uit gaat. 
Q4:  
Tweede week december is een motiveringsbrief 
uitgegaan. Naar aanleiding hiervan zijn nog geen 
vragen binnengekomen. De termijn om een kort 
geding aan te spannen loopt t/m 21 januari 2019. 
Er wordt nu gewerkt aan de nieuwe aanbesteding. 
De verwachting is dat deze in februari 2019 wordt 
gepubliceerd op www.tendernet.nl. 

Q1/Q2: 
Het RIVM heeft aangegeven de benodigde 
investeringen niet te kunnen/willen doen. In overleg 
met de afdeling Inkoop van het CIBG en de HIS zal 
een Europese aanbestedingsprocedure worden 
gestart. 
Q3:  
Momenteel wordt door BMC en HS gewerkt aan een 
aanbestedingsdocument. 
Q4:  
Het aanbestedingsdocument bevindt zich in een 
vergevorderd stadium. Geplande publicatiedatum is 
februari 2019. 

Aanbesteding laboratoriumanalyse 
medicinale cannabis 

Directie GMT 
Doc. 10 
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Aanbesteding verpakker — logistiek 
dienstverlener 

Wetenschappelijk onderzoek - vergoeding 
medicinale cannabis 

Q4: 
BMC is gestart met het schrijven van de 
selectieleidraad voor het uitzetten van de Europese 
aanbesteding voor het verpakken en distribueren 
van de medicinale cannabis. De verwachting is dat 
de leidraad in maart 2019 wordt gepubliceerd. 
Q1:  
In februari/maart zijn kandidaten benaderd voor 
deelname aan een RondeTafel-bijeenkomst in het 
kader van de vergoed ingsproblematiek rond 
medicinale cannabis. De bijeenkomst staat gepland 
op 14 mei. 
Q2:  
De RondeTafel-bijeenkomst is vruchtbaar geweest. 
Er zijn diverse ideeën besproken over het doen van 
wetenschappelijk onderzoek. Het verslag is naar de 
deelnemers gestuurd. 
Op 19 juni jl. zijn drie moties van trme-5,5 
aangenomen. In overleg met GMT is afgesproken 
dat BMC meer initiatief gaat nemen om klinisch 
onderzoek met medicinale cannabis te faciliteren. 
Daartoe heeft BMC inmiddels een oriënterend 
gesprek gevoerd met de stichting SEIN en is op 3 
juli jl. samen met GMT gesproken met ZonMW over 
vorm en inhoud van klinische studies. 
Vervolggesprekken worden ingepland. 
Q3:  
In de verslagperiode heeft BMC veelvuldig met de 
stichting SEIN en het AMC overlegd over het 
onderzoeksvoorstel. Het voorstel is 27 september jl. 
ingediend bij ZonMW voor een eerste beoordeling. 
In het onderzoeksvoorstel worden patiënten (6jr-
65jr) met focale (refractaire) epilepsie behandeld 
met Bedrolite. In december zal een tweede 
beoordelingsronde volgen. Als het onderzoek wordt 
goedgekeurd dan zal het klinische traject eind 2019 
starten. BMC/VWS hebben toegezegd om 
€400.000,- mee te financieren. 
Met ZonMW en het CHDR zijn ook gesprekken 
gevoerd. Er liggen nu 5 (onderzoeks)hypotheses 
voor ter verdere bespreking en uitwerking. 
BMC en GMT trekken samen op wat betreft 
inrichting en financiering van bovenstaande 
klinische studies. 
Q4: In overleg met GMT is aan ZonMW gevraagd 
een onderzoeksprogramma in te richten om de 
hypotheses te onderbouwen. Met SEIN, AMC en de 
Transvaalapotheek is overlegd over de design en 
financiering van de klinische studie naar het 
therapeutische effect van Bedrolite-olie (hoog CBD) 
op de aanvalsfrequentie bij patiënten met 
refractaire epilepsie. In de studie worden 20 
kinderen (>6 jaar) en 20 volwassenen behandeld 
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Buiten reikwijdte verzoek 

met Bedrolite-olie en 40 patiënten met reguliere 
farmacotherapie. Doordat een statisticus nog naar 
het design moet kijken is het nog onduidelijk wat de 
uiteindelijke kosten gaan worden. 
BMC is nog in gesprek met Wageningen Universiteit 
over het uitvoeren van klinisch onderzoek naar het 
effect van de cannabisvariëteiten Bediol en Bedica 
op patiënten met de ziekte van Parkinson die veel 
slaapproblemen ervaren. Dit wordt vervolgd.  
Q1:  
Een expertgroep van de Europese Pharmacopee 
Commissie ontwikkelt een monografie voor 
'Cannabis flos'. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de bestaande Nederlandse monografie en een 
Duitse monografie die op een aantal punten van 
elkaar afwijken. BMC is samen met de Nederlandse 
afgevaardigde van het CBG hierover in gesprek met 
de experts van de andere landen. 
BMC heeft een verzoek ontvangen om ten behoeve 
van de nieuwe monografie bepaalde 
analysemethoden te vergelijken. BMC heeft het 
gecontracteerde analytisch laboratorium opdracht 
gegeven de analyses uit te voeren. 
Q2:  
De opdracht heeft tot verschillende discussies geleid 
over de te hanteren methodieken en de voor- en 
nadelen daarvan. Het eindrapport komt in juli 
beschikbaar. 
Q3:  
Het eindrapport is besproken met het CBG en de 
Nederlandse afgevaardigde in de werkgroep. Deze 
heeft de conclusies uit het rapport ingebracht in een 
vergadering van de werkgroep. BMC wacht nog op 
een reactie van de Duitse leden van de werkgroep. 
Q4:  
Er is gesproken met het CBG over een nieuw 
concept en de inbreng van Nederland. De 
variëteiten worden op verzoek van de Commissie 
door een laboratorium in Barcelona geanalyseerd 
conform het nieuwe voorstel. 

Europese monografie cannabis flos 

Schrijven DrugMasterFile (DMF-ASMF) 

Directie GMT 

Doc. 10 
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Doc. 15 

OVEREENKOMST INZAKE DE LEVERING VAN CANNABIS 2020 
CIBG-20-09483 

De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
de Minister voor Medische Zorg, 
optredend als regeringsbureau in de zin van artikel 28 
van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 

namens deze: 
Bureau voor Medicinale Cannabis, 

hierna te noemen het BMC, ter ene zijde 

en 

vertegenwoordigd door: 

,41 

Bureau voor Medicinale 
Cannabis 

Bezoekadres: 
Hoftoren Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 

T 070 340 5113 
www.cannabisbureau.n1 
info@cannabisbureau.nl  

Het CIBG is een 
uitvoeringsorganisatie 
van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de da 

hierna te noemen 	 g.„ ter andere zijde 

overwegende: 

dat het BMC voornemens is cannabis te leveren aan 
0211111~11111.11 ten behoeve van extractie en het verwerken in 
klinisch onderzoeksmateriaaal, alsmede referentiemateriaal voor 
analytische doeleinden, in het bezit van een opiumontheffing voor 
handelsgerelateerde doeleinden met registernummer 5299 Co/H, komen 
het volgende overeen: 
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Doc. 15 

Het BMC zal aanl().2:. 
product leveren: 1:0 

het volgende 

Artikel 1 	Definities 

Producten: de producten genoemd in artikel 3, die het BMC 
aan10:2á-: 	 :1 zal leveren. 

Artikel 2 	Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst wordt van kracht op de datum dat de 
overeenkomst door beide partijen ondertekend is en eindigt 
op 31 december 2020. 

Artikel 3 	De te leveren producten 

	

Artikel 4 	Levering 

	

4.1 	Het BMC zal de producten genoemd in artikel 3 afleveren op 
het adres: 

10.2.g 
10.2.e 
10.2.g 

	

4.2 	De producten zullen geleverd worden in zakken van 1, e" 

	

4.3 	Het BMC is verantwoordelijk voor de verpakking en het 
transport van de producten. 
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paraaf BMC: 

Artikel 5 	Facturatie en betaling 

5.2 	Over alle bedragen is 10.2.g 	 21% BTW 
verschuldigd. 

5.3 	Na levering zal het BMC aan 10.2.g 	 het 
verschuldigde bedrag factureren. Indien in delen geleverd 
wordt is het BMC gerechtigd om afzonderlijke facturen te 
sturen voor de geleverde gedeelten. 

5.4 	toTerigfk 	 zal het verschuldigde bedrag 
voldoen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 

Artikel 6 	Algemene voorwaarden 

6.1 	Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden, 
onder welke benaming dan ook, van toepassing. 

6.2 	Wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen geldig 
voorzover deze schriftelijk tussen 
en het BMC zijn overeengekomen. 

6.3 	Met betrekking tot onderwerpen in de regeling waarvan 
deze overeenkomst niet voorziet, gelden de gewone 
rechtsregelen. 

pa ra afpits 

Pagina 3 van 6 
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Artikel 7 	Verschil van mening 

	

7.1 	Van een verschil van mening is sprake indien één der 
partijen van mening is dat dit het geval is en dit schriftelijk 
aan de andere partij heeft kenbaar gemaakt. De 
mededeling bevat een zo precies mogelijke aanduiding van 
het geschil. 

	

7.2 	Binnen 14 dagen na de dagtekening van de in het eerste lid 
bedoelde mededeling zendt elke partij zijn zienswijze 
omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een 
oplossing daarvan, aan de andere partij. 

	

7.3 	Binnen 14 dagen na afloop van de in het tweede lid 
genoemde termijn overleggen partijen over een oplossing 
van het geschil. Het overleg wordt voorgezeten door een 
daartoe door afgevaardigden van partijen aangewezen 
voorzitter. 

	

7.4 	Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de 
procedure van het eerste tot en met het derde lid. 

	

7.5 	Indien het geschil niet volgens de procedure van het eerste 
tot en met het derde lid binnen 60 dagen is opgelost 
kunnen partijen zich tot de bevoegde rechter wenden. 

Pagina 4 van 6 
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Naam: 

Functie: 

Plaats: 	Den Haag 

Datum: 

Handtekening 

Bureau voor Medicinale Cannabis 

ElniimagE4' 

- 

Ondertekening 

Namensi 

Naam: 
	

10.2.e 

Functie: 	Operational Director 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

Namens het BMC: 
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Annex levering cannabis (1071.-c— 	in 10.11111K  zakken)  

Januari 2020 

Februari 2020 

Maart 2020 

April 2020 

Mei 2020 

Juni 2020 

Juli 2020 

Augustus 2020 

September 2020 

Oktober 2020 

November 2020 

December 2020 

1 0 . 1 . c 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Onderwerp: 	Reactie BMC Australië 
Datum: 	 maandag 25 mei 2020 12:50:21 
Bijlagen: 	 imaae001.pnq 

Hierbij de tot nu toe enige reactie die we ontvangen hebben. 
Vanuit Denemarken wel een ontvangstbevestiging gekregen en de mededeling dat ze aan de 
slag gaan met de vragen. 
Grts. 10.2.e 
van:10.2.e 
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 01:21 

MO 2 c 

Aan 
CC: 1 0.2.eA 

r 

Onderwerp: RE: Questions from The Netherlands [SEC=OFFICIAL] 
Hi 10.2.e , Buiten reikwijdte verzoek 

With regard to your questions 
1. What are the main goals of your national agency? 

The Office of Drug Control is the single agency as require under articles 28/23 of the Single 
Convention, and regulates all narcotic drugs manufacture as required under Article 29. 

The office also functions as Competent National Authority under Single Convention as well as the 
1971 and 1981 conventions. We also regulate import and export of internationally controlled 
drugs and precursor chemicals 

2. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) a licensed cultivator who 
grows for patient use directly e.g. as cannabis flos and (ii) a licensed cultivator who 
grows cannabis as an API for manufacturing of medicinal cannabis preparations and 
cannabis alkaloids? 

Scenario (i) is not permitted in Australia. 

Australia requires that all cannabis (flos or extracts) be manufactured to Good Manufacturing 
Practice (GMP). Medicinal Cannabis products must be prescribed by a Doctor, and if not 
registered on the Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG), approval for use must be 
granted under the Special Access scheme, which is administered by the Therapeutic Goods 
Administration. 

Supply to a patient would be via a pharmacy or hospital. 

3 & 4 Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (i) and (ii) 

A. How does your national Agency take possession of these crops? 
B. And this within four months after harvest? 

Logistically it was not practical in Australia for the Government to take physical possession of the 
crops as required under Article 23. The approach taken by Australia was to ensured there were 
sufficient powers in the legislation to control the quantities and use of the cannabis cultivated 
and manufactured under license and if necessary issue directions or destruction of crops. The 
office also has a compliance and inspection scheme to monitor licensees. 

5. Is a licensed cultivator allowed to manufacture medicinal cannabis preparations and 
cannabis alkaloids for medicinal purposes besides cultivation? 

Yes, if they also hold a licence to manufacture. However this may change in the future to a 
'single' licence model where cultivation and manufacture can be authorised under a single 
licence. 

6. What kind of manufacturing operations with cannabis are allowed by companies in your 
country who sell the cannabis from the Agency? 

Manufacturing would consist of a 'solvent' extraction (either a liquid, CO2 etc) to obtain an oil or 
individual cannabinoids (e.g. THC and CBD) components. 
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7. What is the role of your national Agency in importing and exporting of cannabis? 

The Office of Drug Control is also the Competent National Authority under the drug Conventions. 
We regulate the import and export of all internationally controlled drugs and precursors. 

8. What is the role of your Agency in wholesale trading of cannabis? 

Wholesaling is generally regulated by the State and Territory Governments of Australia. However 
goods which are not registered on the ARTG may not be wholesaled. 

9. What is the role of your Agency in importing and exporting of medicinal cannabis 
preparations and cannabis alkaloids manufactured by (pharmaceutical) companies? 

The Office of Drug Control is also the Competent National Authority under the drug 
Conventions. We regulate the import and export of all internationally controlled drugs and 
precursors. 

10. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) medicinal cannabis flos 
(ii) cannabis preparations. 

The only distinction Australia has is that raw cannabis (flos) may not be exported. k must 
undergo GMP manufacturing before export is permitted. 

if you have any further questions, please do not hesitate to contact us. 

We have some info on our website, but we are happy to clarify further 

https://www.odc.gov.au/medicinal-cannabis   

Kind regards 

Office of Drug Control 
Australian Government Department of Health 
T: 021027é1 I E X10 2 e ...1-1(ffihealth.gov.au   
PO BO-XM21',-CanbenáTOT--01, Australia 
www.odc.gov.au   
The Department of Health acknowledges the Traditional Custodians of Australia and their continued 
connection to land, sea and community. We pay our respects to all Elders past and present. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
Reactie Oostenrijk 
woensdag 27 mei 2020 21:46:19 

Hierbij de reactie vanuit Oostenrijk. 
Grts, 0.2.e .Qi 
Van.  : 	e'~ 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 17:52 
Aan: 	'2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: WG: Questions from The Netherlands 
Dear Mrs. 10.2.e , 
With reference to your email to my tolleague, Mr.10.2.e,./, below you wilt find some 
information regarding cannabis cultivation in Austria: 
Question 1-6, 8: 
First of all: Austria chose a slightly different model than the single convention specifies. 
Exempted from the ban to cultivate cannabis plants for the purpose of obtaining narcotic drugs 
is only the (state owned) Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES; www.ages.at).  
There are no licensed cultivators who grow cannabis plants for the purpose of obtaining 
cannabis flos or an API. 
§ 6a of the Narcotic and Psychotropic Substances Act, BGBI. 1 Nr. 112/1997, as amended, permits 
the growing of cannabis plants only by (the state owned) AGES in order to obtain cannabis raw 
material for the production of pharmaceuticals as well as for scientific purposes related to this 
field. Cannabis raw material produced by AGES may only be made available to enterprises that 
are authorised to produce pharmaceutical products and to act as á wholesaler. 
You can find the Austrian Narcotic and Psychotropic Substances Act on the website of the "Legal 
Information System of the Republic of Austria" (www.ris.bka.gv.at).  
Question 7, 9: 
The Ministry of Health is the authority responsible for issuing import-/export approvals for 
narcotic drugs and psychotropic substances. 
Question 10: 
Yes, there is a difference between cannabis flos and cannabis preparations in the Austrian 
legislation. Cannabis flos is not considered a pharmaceutical and therefore must not be 
prescribed. 
We hope we have helped you with this information. 
Best regards, 
10.2.e 	1 
Federal Ministry of Social Affairs, Health, 
Care and Consumer Protection 
Department IX/A/9 
1 0-7276'7 
Deputy Head of Department 
Stubenring 1, 1010 Vienna, Austria 
phone: +43 1110.2.e 
email: X10 2.e 	(sozialministerium.at  
www.sozialministerium.at  
Von: rr0727>è 	 7"""x"~.0gesundheitsministerium.gv.at>  
Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2020 08:06 
An: 10.2.e 	 (@gesundheitsministerium.gv.at>  
Betreff: WG: Questions from The Netherlands 
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Von: wo-.2:é 
	

Ipminvws.nl> 
Gesendet: Dienstag, 19. Mai 2020 16:30 

An:7072.e 
	

1(fflgesundheitsministerium.gv.at> 

Betreff: Questions from The Netherlands 
Dear mr10.2.e , 

men reikwijdte verzoek"' 

I would like to ask you some questions. 

Regarding the changing market and playing field in the medicinal cannabis industry the Dutch 
Ministry of Health is reconsidering the role of the national government agency conform article 
23 juncto 28 of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961. 

As you know in The Netherlands this Agency, The Office of Medicinal Cannabis, up to now has 
the monopoly on cannabis and cannabis related products. We decide how much a grower is 
allowed to grow, we buy all the harvests and we trade the cannabis (after analyzing, irradiating 
and packaging) to pharmacies within and outside The Netherlands, but the Agency also delivers 
medicinal cannabis as an active pharmaceutical ingredient (API) to pharmaceutical companies 
or to related companies which manufacture medicinal cannabis preparations or alkaloids. 

In this process of reconsideration we would like to learn from your country's experience and 
obtain more insight how you interpret and implemented the Single Convention in your 
regulations. I would be very grateful if you could answer the following questions, if possible 
before Tune 5th. 

Questions:  

Article 23 paragraph 2 under d says "All cultivators of the opium poppy shall be required to deliver their total 
crops of opium to the Agency. The Agency shall purchase and take physical possession of such crops as soon as possible, 
but not later than four months after the end of the harvest." 

1. What are the main goals of your national agency? 

2. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) a licensed cultivator who 
grows for patient use directly e.g. as cannabis flos and (ii) a licensed cultivator who grows 
cannabis as an API for manufacturing of medicinal cannabis preparations and cannabis 
alkaloids? 

3. Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (i)? 

A. How does your national Agency take possession of these crops? 
B. And this within four months after harvest? 

4. Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (ii)? 

A. How does your national Agency take possession of these crops? 
B. And this within four months after harvest? 

5. Is a licensed cultivator allowed to manufacture medicinal cannabis preparations and 
cannabis alkaloids for medicinal purposes besides cultivation? 

6. What kind of manufacturing operations with cannabis are allowed by companies in your 
country who sell the cannabis from the Agency? 

Article 23 paragraph 2 under e says: 

The Agency shall, in respect of opium, have the exclusive right of importing, exporting, wholesale trading 
and maintaining stocks other than those held by manufacturers of opium alkaloids, medicinal opium or 
opium preparations. Parties need not to extend this exclusive right to medicinal opium and opium 
preparations. 

7. What is the role of your national Agency in importing and exporting of cannabis? 

8. What is the role of your Agency in wholesale trading of cannabis? 

9. What is the role of your Agency in importing and exporting of medicinal cannabis 
preparations and cannabis alkaloids manufactured by (pharmaceutical) companies? 

10. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) medicinal cannabis flos (ii) 
cannabis preparations. 

Already many thanks for your response. In case you have questions or need a further 
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explanation don't hesitate,tpcpntact me. You can reach me by e-mail DM e 
or by phone (0031riD27 >P771). 

Best regards, 

10.2.e 
Ministry of Health, Welfare and Sports 
Office of Medicinal Cannabis 
Rijnstraat 50 The Hague 
The Netherlands 

na minvws.n1) 
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Van: 	 I 0.2.e Aan: 
1 

Onderwerp: 	Beleidskader - reactie Denemarken 
Datum: 	 donderdag 4 juni 2020 11:09:09 
Bijlagen: 	 image001.onq 

Bijgaand de reactie vanuit Denemarken. 
Grts.10.2.e 
Van:10.2.6'741  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:04 
Aan:gr.2.e 
Onderwerp: The Danish medicinal cannabis pilot programme 
Dearil 0.2.e , 
Thank you for your e-mail that has been forwarded to me in the Danish Ministry of Health by my 
colleague0.2.e 	 from the Danish Medicines Agency. 
Please find the answers to your questions below. 
NB: Please note that you can find explanations on terms used in the pilot programme (and thus 
in some of the answers below) here: https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/special/medicinal-
cannabis/companies/   
Questions and answers:  
"Aaide 23 paragraph 2 under d says "All cultivators of the opium poppy shall be required to 
deliver their total crops of opium to the Agency. The Agency shall purchase and take physical 
possession of such crops as soon as possible, but not later than four months after the end of the 
harvest." 
1. What are the main goals of your national agency?  
On 1 January 2018, a medicinal cannabis pilot programme entered into force in Denmark. It 
became possible to obtain a licence to import cannabis for Danish patients in the pilot 
programme. Since 1 July 2018, it has also been possible to apply for a licence to cultivate 
medicinal cannabis in Denmark for inclusion in the pilot programme (or for export). 
The Danish Medicines Agency serves as the government agency responsible for carrying out 
functions required under art. 28 cf. art. 23 of the Single Convention on Narcotic Drugs. 
It requires a licence to import, cultivate and produce the mentioned products, and every licence 
must be adjusted to the activities that the company seeks to perform. The Danish Medicines 
Agency issues these licences. 
Before a company can be issued a licence, it will be inspected by the Danish Medicines Agency. 
Also, key personnel are checked by the police. 
Besides these licenses, the company must also apply for an authorisation to handle controlled 
substances covering the company's activities. Cannabis is thus covered by the Danish Executive 
Order on Controlled Substances (Schedule A, no. 1). This executive order implements the Single 
Convention. When you handle controlled substances, you must comply with the executive order; 
for example, there are requirements for import and export certificates, authorisations for 
destruction, record-keeping of controlled substances, report statistics etc. 
If a company licensed to produce cannabis intermediate products seeks to have its products 
admitted for sale at Danish pharmacies, then these products must be admitted to the Danish 
Medicines Agency's list. 
2. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) a licensed cultivator who  

grows for patient use directly e.g. as cannabis flos and (ii) a licensed cultivator who grows  
cannabis as an API for manufacturing of medicinal cannabis preparations and cannabis  
alkaloids?  
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A company with a license after the pilot programme can produce cannabis flos as well as 
different cannabis preparations. So, in that respect we do not make a distinction in legislation. 
But if a company wanted to produce API for a medical product e.g. supply a company with 
cannabis for production of a licensed medical product derived from cannabis, then the 
legislation on production of API would apply. 
3. Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (i)  

• A: How does your national Agency take possession of these crops  
• B And this within four months after harvest?  

The Danish Medicines Agency does not purchase or take possession of the crops. However, to 
make provision for the control of the production of cannabis/raw materials of narcotic drugs the 
Danish Medicines Agency provides a number of control measures as mentioned above (question 
1). 
4. Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (ii)?  

• A. How does your national Agency take possession of these crops?  
• B: And this within four months after harvest?  

Please refer to the above answered question. 
5. Is a licensed cultivator allowed to manufacture medicinal cannabis preparations and cannabis  

alkaloids for medicinal purposes besides cultivation?  
In the pilot programme we have two types of licences: i) A licence (cannabis bulk manufacturer) 
for cultivation and releasing of raw material/bulk. This can be as cannabis flos but allo cannabis 
preparations for example an extract or a capsule with an extract. The products released under 
this licence are in bulk volume. ii) The second license (cannabis intermediate manufacturer) is for 
preparation of cannabis, packaging and releasing of a product ready for distribution to 
pharmacies. The products released under this licence are in user-ready packages. A company can 
apply for both licenses. 
6. What kind of manufacturing operations with cannabis are allowed by companies in your  

country who sell the cannabis from the Agency?  
The Danish Medicines Agency does not sell or buy cannabis. Please refer to the above answered 
questions. 
Article 23 paragraph 2 under e says: The Agency shall, in respect of opium, have the exclusive 
right of importing, exporting, wholesale trading and maintaining stocks other than those held by 
manufacturers of opium alkaloids, medicinal opium or opium preparations. Porties need not to 
extend this exclusive right to medicinal opium and opium preparations. 
7. What is the role of your national Agency in importing and exporting of cannabis?  
Only finished cannabis products in user-ready packages can be imported to the pilot programme 
(in the programme called a cannabis intermediate product). If a company wishes to import such 
a product, it must apply for a licence to produce cannabis intermediate products from imported 
products. The Danish Medicines Agency issues licenses as mentioned above (question 1). An 
imported product can be sent to wholesale distributors and pharmacies after a licensed 
company has produced a cannabis intermediate product. A number of requirements apply to the 
imported product. Imported products cannot be exported. 
The Danish Medicines Agency issues import certificates for imports of these products as well as 
for imports of cannabis cuttings used by the Danish cultivators. 
When a licensed company wants to export bulk or a finish product the company must follow the 
Danish legislation. We issue a special certificate after inspection to a company to confirm 
compliance with the Danish rules. The Danish Medicines Agency issues export certificate when 
we receive and application with an import certificate from the competent authority in another 
country. 



Doc. 20 

We also ensure statistical information for INCB regarding import/export of cannabis. 
8. What is the role of your Agency in wholesale trading of cannabis?  
The agency has no role in wholesale trading, since we do not buy the cannabis from the 
cultivators. We have implemented legislation about wholesale trading that are similar to the 
rules for medical products. 
9. What is the role of your Agency in importing and exporting of medicinal cannabis preparations 

and cannabis alkaloids manufactured by (pharmaceutical) companies?  
Please refer to the above answered question number 7. 
10. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) medicinal cannabis flos (ii)  

cannabis preparations"?  
Please refer to the above answered question number 2. 

Best regards, 

Fuldrnwgtig, Center for Lgernidler & Internationale forhold 
Tlf: 
Mail: 	41s 

Sundheds- og kldreministeriet • Holbergsgade 6 • 
1057 Kobenhavn K • 	 • Fax 
undheds-og-Aeldre-DK-300dpi 

• www.sum.dk  
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Dear 912.: 
Thank you for your interest in the way Switzerland is presently handling all issues regarding cannabis. 

We prepared the answers to your questions and summarized some general information here below. 

Please do not hesitate to contact me in case there are any further issues of interest or if any of my 
answers were not clear enough. 

Kind regards, 

Cannabis as narcotics 

According to Swiss law, specifically Article 8 paragraph 1 letter d of the Narcotics Act (NarcA)1  in 
conjunction with Annex 5 of the Narcotics List Ordinance (BetmVV-EDI)2, cannabis or cannabis 
preparations must have a total THC content of at least 1.0% before they are considered as narcotics. 

Cannabis or cannabis preparations with a total THC content of less than 1.0% THC are not considered 
as narcotics in Switzerland. As a result, persons handling this substance(s) do not require an 
exceptional licence from the Federal Office of Public Health (FOPH) under Article 8 paragraph 5 
NarcA or a permit for import or export from Swissmedic under Article 5 NarcA. The import and export 
of cannabis products and substances which are not considered narcotics in Switzerland is therefore 
possible without the permits listed in the NarcA. 

However, under the Narcotics List Ordinance, cannabis resin (hashish) is a prohibited narcotic 
irrespective of its THC content. Accordingly, persons handling this substance always require an 
exceptional licence from the FOPH. 

Furthermore, the following legislation may also apply to cannabis products containing cannabidiol 
(CB D) in Switzerland, depending on their classification: 

• the Therapeutic Products Act, if the products are offered as medicinal products' 
• the Foodstuffs Act, if the products are offered as food, cosmetics or utility articles4  
• the Chemicals Act, if the products are offered as chemicals5  the Tobacco Ordinance and the 

Tobacco Tax Act, if the products are offered as tobacco substitute products' 
• the Product Safety Act, if the products are offered as other products' 

Detailed information can be found under: 
https://www.swissmedic.ch/swissmediden/home/newsimitteilungen/products-containing-cannabidiol—
cbd--overview.html. 

Exemption authorizations in Switzerland and cannabis cultivation with a total THC content of at 
least 1.0% 

The cultivator has to be in possession of a special authorization by the Federal Office of Public Health 
(FOPH) (Information on our website). This authorization states the estimated quantity to be hanested 

I  SR 812.121 (NarcA) 
2  SR 812.121.11 (BetmVV-EDI) 

3  SR 812.21 (TPA), SR 812.212.21 (VAM) 

4  SR 817.0 (LMG), SR 817.02 (LGV) 

5  SR 813.1 (ChemG), SR 813.11 (ChemV) 
6  SR 817.06 (TabV), SR641.31 (TStG) 

7  SR 930.11 (PrSG) 

FOPH, June 5. 2020 
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as well as the area, where the plants will be cultivated. However, cultivation is only possible if the 
retailer is already known to the cultivator. i. e. if the cultivator is growing the plant for a very specific 
person that in return is in possession of an authorization itself. Let me give you an example, so the 
system of authorizations and conditions becomes very clear: the cultivator (Z) with a respective 
authorization grows the plants for the pharmacy Xwho had previously requested an authorization 
itself. The pharmacy needs the amount of cannabis from Zin order to produce the requested formula 
magistralis. Sometimes, a manufacturer is preparing the magistral formula in greater amounts for the 
pharmacy. Justifying this cooperation between pharmacy, manufacturer and cultivator, it is the medical 
doctor that requests the formula magistralis at the pharmacy X who in return was given the exemption 
authorization for the use of this specific formula magistralis for his patient. 

All these authorizations are granted by the FOPH. Admitting, it is quite an administrative burden and 
we are in the middle of a change of law in order to reduce the administrative work, particularly for the 
medical doctor. Presently, every year the doctor has to provide us with a report on why the patient's 
authorization for treatment with cannabis has to be extended. 

The control over the correct handling of all the permissions and authorizations is taken care of by the 
cantons, it is them that will check the paperwork and request further analyses and such, although the 
FOPH does undertake some control visits to cultivators and producers. 

Your specific questions 

Our answers are next to you questions, written in  red. 

1. 	What are the main goals of your national agency? 
/t is up to the Cannabis Agency to ensure that the conditions of the Federal Narcotics Act as welt 
as those of the Federal Act on Medicinal Products and Medical Devices are met. In addition, there 
should be no diversion to the illicit market, wille the accessibility and availability for the use of as 
medicine is guaranteed. Also, the safety for the patients and the genera) public needs to be 
maintained. 

2. 	Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) a licensed cultivator who grows for 
patient use directly e.g. as cannabis flos  (the use of cannabis flos so far does not exist in 
Switzerland, so there is no direct use of timers existent)  and (ii) a licensed cultivator who grows 
cannabis as an AP I for manufacturing of medicinal cannabis preparations and cannabis alkaloids? 
We do not make any differentiation. But there is no direct use of any produced products, they are 
all manufactured in a following process, see top. 

3. 	Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (i)?  No. 
A. How does your national Agency take possession of these crops?  Not at all. 
B. And this within four months after harvest?  No, there is no purchase, neither after cultivation 
nor after harvest 

4. 	Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (ii)?  No. 
A. How does your national Agency take possession of these crops?  No. 
B. And this within four months after harvest?  No. 

5. 	Is a licensed cultivator allowed to manufacture medicinal cannabis preparations and cannabis 
alkaloids for medicinal purposes besides cultivation? Yes, depending on the authorization he 
received. If he can handle both "steps", then it is fine for us, if not, then not. However, this is only 
possible in theoty, in practice we have no such case yet and we assume that it depends on how 
the entreprise is structured. 

6. 	What kind of manufacturing operations with cannabis are allowed by connpanies in your country 
who sell the cannabis from the Agency? We only allowthe fabrication of oil and tinctures, as a 
formula magistralis, vvhich has to be according to the Pharmacopeia and the Federal Act on 
Medicinal Products and Medical Devices. You can find a list of the produced medicines here. 

, FOPH, June 5. 2020 
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Article 23 paragraph 2 under e says: 

The Agency shall, in respect of opium, have the exclusive right of importing, exporting, 
wholesale trading and maintaining stocks other than those held by manufacturers of opium 
alkaloids, medicinal opium or opium preparations. Partjes need not to extend this exclusie 
right to medicinal opium and opium preparations. 

7. What is the role of your national Agency in importing and exporting of cannabis?  See part 1 
Cannabis as narcotics regarding the import/export of Cannabis or cannabis preparations with a 
total THC content of less than 1.0% THC. The trade of prohibited narcotics (THC content of at 
least 1.0%) fora general unrestricted medical use in a foreign country does not correspond to any 
of the exceptional purposes according to Article 8, paragraph 5 NarcA and therefore, cannot be 
authorized. 

8. What is the role of your Agency in wholesale trading of cannabis?  None. 

9. What is the role of your Agency in importing and exporting of medicinal cannabis preparations and 
cannabis alkaloids manufactured by (pharmaceutical) companies?  See response to 7 

10. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) medicinal cannabis flos (ii) 
cannabis preparations.  See response to 2. 

FOPH, June 5. 2020 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Beleidskader - Reactie Zwitserland 
maandag 8 juni 2020 08:43:18 

e iorp. 	 w r 	.doos 
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Hierbij de reactie vanuit Zwitserland. 
Grts.10.2›.al 

Van:10.2.e —1@bag.admin.ch  
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 18:01 
Aan:t0.2.e 
cc:10.2.e 	,@bag.admin.ch  
Onderwerp: RE: Questions from The Netherlands 

Dear10.2.e , 

Please find all the information we considered as important in attachment, as well as the answers 
to your questions. 

Feel free to write anytime if you should need more details or understanding. 

Have a nice week-end, 

10.2.e 	(out of office July 2020) 
Federal Department of Home Affairs 
Federal Office of Public Health FOPH 
Prevention Non-communicable diseases Division 
Narcotics Act Unit 
Schwarzenburgstrasse 157 
CH-3003 Bern 
Tel + 41 (0 
Mob + 41 

De :1 	 1@minvws.nl> 
Envoyé : mardi, 19 mai 2020 16:05 
A : e 	 7:71@bag.admin.ch> 
Objet : Questions from The Netherlands 

Dear nyziggij 

I would like to ask you some questions. 

Regarding the changing market and playing field in the medicinal cannabis industry the Dutch 
Ministry of Health is reconsidering the role of the national government agency conform article 
23 juncto 28 of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961. 
As you know in The Netherlands this Agency, The Office of Medicinal Cannabis, up to now has 
the monopoly on cannabis and cannabis related products. We decide how much a grower is 
allowed to grow, we buy all the harvests and we trade the cannabis (after analyzing, irradiating 
and packaging) to pharmacies within and outside The Netherlands, but the Agency also delivers 
medicinal cannabis as an active pharmaceutical ingredient (API) to pharmaceutical companies 
or to related companies which manufacture medicinal cannabis preparations or alkaloids. 
In this process of reconsideration we would like to learn from your country's experience and 
obtain more insight how you interpret and implemented the Single Convention in your 
regulations. I would be very grateful if you could answer the following questions, if possible 
before Tune 5th. 

Questions:  
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Article 23 paragraph 2 under d says "All cultivators of the opium poppy shall be required to 
deliver their total crops of opium to the Agency. The Agency shall purchase and take physical 
possession of such crops as soon as possible, but not later than four months after the end of 
the harvest." 

1. What are the main goals of your national agency? 
2. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) a licensed cultivator who 

grows for patient use directly e.g. as cannabis flos and (ii) a licensed cultivator who 
grows cannabis as an API for manufacturing of medicinal cannabis preparations and 
cannabis alkaloids? 

3. Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (i)? 
A. How does your national Agency take possession of these crops? 
B. And this within four months after harvest? 

4. Do you purchase the cannabis crops from the licensed cultivators under (ii)? 
A. How does your national Agency take possession of these crops? 
B. And this within four months after harvest? 

5. Is a licensed cultivator allowed to manufacture medicinal cannabis preparations and 
cannabis alkaloids for medicinal purposes besides cultivation? 

6. What kind of manufacturing operations with cannabis are allowed by companies in your 
country who sell the cannabis from the Agency? 

Article 23 paragraph 2 under e says: 
The Agency shall, in respect of opium, have the exclusive right of importing, exporting, wholesale trading 
and maintaining stocks other than those held by manufacturers of opium alkaloids, medicinal opium or 
opium preparations. Partjes need not to extend this exclusive right to medicinal opium and opium 
preparations. 

7. What is the role of your national Agency in importing and exporting of cannabis? 
8. What is the role of your Agency in wholesale trading of cannabis? 
9. What is the role of your Agency in importing and exporting of medicinal cannabis 

preparations and cannabis alkaloids manufactured by (pharmaceutical) companies? 
10. Do you make a distinction between (in policy and legislation) (i) medicinal cannabis flos 

(ii) cannabis preparations. 

Already many thanks for your response. In case you have questions or need a,f,urther 
explanation don't hesitate to .contact me. You can reach me by e-mail rjrp2,3e1(aminvws.n1) 
or by phone (0031 rig — 	< 
Warm regards, 
K,W27:0t,, 
Mrritsti-j6(14earElf, Welfare and Sports 
Office of Medicinal Cannabis 
Rijnstraat 50 The Hague 
The Netherlands 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Wetgeving en Juridische 
Zaken 
Cluster 1 Bezwaar en beroep 

Bezoekadres: 
Pamassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.minvws.n1 

Inlichtingen bij 
0.2.e 

10.2.e 	@minvws.nl 

T 07C10.2.e 
F 070 10.2.e 

Geachte mevrouw 10.2.e 

Hieronder treft u aan mijn beslissing op het door u, namens i1-0.2.g 
(hierna: bezwaarde), ingediende bezwaarschrift van 25 juni 2020. 

Over het bezwaarschrift heb ik advies gevraagd aan de VWS-commissie 
bezwaarschriften Awb (hierna: commissie). Een afschrift van het door de 
commissie uitgebrachte advies is als bijlage bij dit besluit bijgevoegd. 

Ik heb vastgesteld dat het advies van de commissie op zorgvuldige wijze tot stand 
is gekomen en kan mij vinden in de overwegingen van de commissie over het 
bezwaarschrift. Ik neem derhalve de overwegingen en de conclusie van het advies 
over het bezwaarschrift over en besluit als volgt. 

BESLISSING OP HET BEZWAARSCHRIFT 

Het bezwaarschrift van 25 juni 2020, gericht tegen mijn besluit van 
10 juni 2020, kenmerk CIBG-BMC-36431, verklaar ik ongegrond, onder aanvulling 
van de motivering van het bestreden besluit. 

AANVULLING MOTIVERING BESTREDEN BESLUIT 

Hierbij vul ik de motivering van het bestreden besluit aan ten aanzien van het feit 
dat ik de aanvraag van bezwaarde heb beoordeeld op grond van de artikelen 8, 
tweede lid, 8h en 8i van de Opiumwet (hierna ook: Opw) en niet op grond van 
artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c, aanhef en onderdeel 5, Opw. 

Bezwaarde heeft een opiumwetontheffing aangevraagd voor10.1.c 
10.1.0 

Ons kenmerk 
DWJZ-2020000315 

Bijlagen 
1 

Uw brief 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Medicinale Cannbis (BMC)). Daarnaast is aangekruist dat de aanvraag is 
gebaseerd op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c, Opw. 

De aanvraag is echter niet getoetst aan artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c, 
Opw, maar aan de artikelen 8, tweede lid, 8h en 8i Opw. Ik leg dit in het nu 
volgende uit. 

Artikel 6, eerste lid, Opw bepaalt dat ik een ontheffing kan verlenen van een 
verbod als bedoeld in artikel 2 of 3 Opw, met inachtneming van artikel 8i, eerste 
lid, Opw. Uit artikel 6 Opw volgt dat aanvragen die betrekking hebben op 
cannabis, alleen kunnen worden beoordeeld met inachtneming van artikel 8i, 
eerste lid, Opw en de doeleinden als bedoeld in artikel 8h Opw. Artikel 8i, eerste 
lid, Opw bepaalt dat ik niet meer ontheffingen van het verbod tot teelt van hennep 
mag verlenen dan nodig is voor de in artikel 8h Opw genoemde doeleinden. 

De artikelen 8, tweede lid, 8h en 8i Opw moeten worden gezien als leges specialis, 
die regels stellen ten aanzien van aanvragen met betrekking tot 
opiumontheffingen voor cannabis. Deze leges specialis kunnen worden afgezet 
tegen de regels uit het - algemene - artikel 8, eerste lid, Opw: de leges generalis. 
De algemene rechtsregel is dat een lex specialis prevaleert boven een lex 
generalis. Daaruit volgt dat op een aanvraag die betrekking heeft op cannabis 
alleen het specifieke regime van de leges specialis van toepassing is en dus niet 
het algemene regime van de leges generalis. Het woord "voorts" in artikel 8, 
tweede lid, Opw luidt de overgang in naar het specifieke regime voor 
cannabisontheffingen. 

Dit, in de artikelen 8h en 8i Opw neergelegde, regime brengt onder meer mee dat, 
kort gezegd, niet meer ontheffingen van het verbod tot teelt van hennep mogen 
worden verleend dan nodig is voor wetenschappelijk onderzoek naar de 
geneeskundige toepassing ervan, voor de bereiding van geneesmiddelen en voor 
de veredeling van hennep. Daarnaast bepaalt artikel 8i, tweede lid, Opw dat een 
ontheffing voor het telen, verwerken, bewerken of vervoeren van hennep slechts 
mag worden verleend aan degene met wie ik daartoe een overeenkomst aanga. 

De aanvraag van bezwaarde met betrekking tot de levering va 

Hoewel bezwaarde het 
doel heeftte 	 , staat de 
Opiumwet niet toe dat een ontheffing van het verbod op het telen van hennep in 
een dergelijke situatie wordt verleend. 

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn ook de Beleidsregels 
opiumwetontheffingen (hierna: Beleidsregels) van belang. In paragraaf 5 van de 
Beleidsregels ('Opiumwetontheffing voor het telen van cannabis') staat dat: 

"[...] bij het beslissen over ontheffingsaanvra gen met betrekking tot cannabis 
krachtens artikel 8, tweede lid, van de Opiumwet het Bureau Medicinale Cannabis 
de volgende criteria zal hanteren. Artikel 8i, eerste lid, is in dat geval van 
toepassing: alleen als het Bureau Medicinale Cannabis een contract sluit voor het 
telen en leveren van cannabis zal een ontheffing worden verleend. Er zullen dus 
geen ontheffingen worden verleend voor het telen van cannabis door telers die 
rechtstreeks aan de markt gaan leveren." 

Wetgeving en Juridische 
Zaken 
Cluster 1 Bezwaar en beroep 

Ons kenmerk 
DWJZ-2020000315 
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Voor de gehanteerde definitie van het begrip "markt" is van belang dat in de 
genoemde paragraaf 5 van de Beleidsregels is vastgelegd dat het nationale 
regeringsbureau (in casu BMC) alle oogsten van een teler moet aankopen en 
daadwerkelijk in bezit moet nemen. Bovendien heeft BMC - als nationaal 
regeringsbureau - het alleenrecht op levering van cannabis. Er zijn geen 
bijzondere omstandigheden die maken dat de Beleidsregels buiten toepassing 
moeten worden gelaten. 

Op grond van artikel 8i, vijfde lid, Opw ben alleen ik bevoegd tot het 
binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, verkopen en afleveren 
en aanwezig hebben van hennep. Uit paragraaf 8 van de Beleidsregels volgt dat 
een ontheffing voor uitvoer alleen mogelijk is als hiervoor een overeenkomst met 
BMC, dat daarbij in mandaat voor mij optreedt, wordt aangegaan en dat daarvoor 
in de praktijk al een ontheffing is verleend voor een van de volgende handelingen: 
bereiden, verwerken, bewerken, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben, 
vervaardigen. Daarvan is in dit geval geen sprake. 

Met betrekking tot de aanvraag van bezwaarde tot het telen ten behoeve van de 
productie en levering van zuiver geëxtraheerde THC kan ik u het volgende 
melden. THC kan alleen worden verkregen door de teelt van cannabis. Dat brengt 
met zich dat het specifieke regime van de artikelen 8, tweede lid, 8h en 8i Opw 
ook op deze aanvraag van toepassing is. Zonder opiumontheffing voor de 
handeling teelt van cannabis kan niet op legale wijze cannabis worden geteeld en 
kan dus ook geen THC worden geëxtraheerd. Omdat voor het telen van cannabis 
geen ontheffing kan worden verleend, kom ik niet toe aan de verdere beoordeling 
van de aanvraag voor de overige handelingen met THC. 

Ik heb de aanvraag van bezwaarde gelet op het voorgaande op juiste gronden en 
terecht afgewezen. 

BEROEP 

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank binnen het rechtsgebied in Nederland waarin bezwaarde gevestigd is. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is 
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep 
instellen via htto://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het 
beroepschrift rust. 

Wetgeving en Juridische 
Zaken 
Cluster 1 Bezwaar en beroep 

Ons kenmerk 
DWJZ-2020000315 
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Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven dodr de griffier 
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de 
wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 

Wetgeving en Juridische 
Zaken 
Cluster 1 Bezwaar en beroep 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
clusterhoofd directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

10.2.e 
mr. M.T. Veldhuizen 
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> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag 

Genome Lawyers Farmatec 1 CIBG 

Bezoekadres: 
Hoftoren-Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 

T.a.v. Mevrouw ti 0.2:e' 
Barbara Strozzilaan 101-201 
1083 HN Amsterdam 

www.farmatec.n1 
info@farmatec.nl  

Inlichtingen bij 

070 - 	,e 

Ons kenmerk 
C1BG-20-01196 

Bijlagen 
1 

Datum: 
Betreft: 
Uw referentie: 

4 december 2020 
API-registratie THC, CBD, CBN, CBD HQ en THCA 
D201458 

Geachte mevrouw n 0,gp 

Uw brief namens uw cliënt 	inzake de API-registratie ten aanzien van de 
werkzame stoffen THC, CBD,-CBN, CBD HQ en THCA, heb ik in goede orde 
ontvangen. 

Naar aanleiding van uw daartoe strekkende verzoek doe ik u hierbij de gewijzigde 
API-registratie van772:73 met registernummer 11188 API toekomen. 

De minister voor Medische Zorg, 
namens deze, 

10.2.e 
1->" 	PY.9.'4aY9e VffiPe 

Uw brief 
23 november 2020 

Het CIBG is een 
uitvoeringsorganisatie van het 
Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en ' 
Sport 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag 

Inlichtingen bij 

Farmatec 1 CIBG 

Bezoekadres: 
Hoftoren - Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 

F 070 340 74 26 
www.farmatec.ni  
info@farmatecmi 

Datum 
Betreft 

Registernummer 
Aanvraagnummer  

4 december 2020 
gedeeltelijke honorering aanvraag tot wijziging API- 
registratie 
11188 API 
37550 

Ons kenmerk 
Farmatec-BMCDZ-37550 

Bijlagen 

Uw brief 

13 maart 2019 

Het CIBG is een 
uitvoeringsorganisatie van het 
Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 

Geachte heer 	 Sport 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Op 27 maart 2019 ontving ik uw aanvraag tot wijziging van de registratie als 
fabrikant en groothandelaar van werkzame stoffen voor menselijk gebruik van 
10;2 g 	 j), gedateerd 13 maart 2019. 

De aanvraag betreft het toevoegen van bereidingshandelingen met betrekking tot 
de werkzame stoffen tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol 
(CBN) en cannabidiol hydroxy quinone (CBD HQ). 

De wijzigingsaanvraag is op 8 mei 2020 voorgelegd aan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (Ia)). 

IGJ heeft mij bij e-mail van 3 november 2020 (kenmerk: VGR2021122) 
geadviseerd over uw aanvraag tot wijziging. Uit het advies blijkt dat 
F-g aan de desbetreffende eisen voldoet wat betreft bereidingshandelingen met 
betrekking tot de werkzame stof tetrahydrocannabinol (vermeld op lijst I van de 
Opiumwet). Echter, met uitzondering van de bereidingshandeling E Algemene 
eindbewerking: El Fysieke verwerkingstappen; telen, selecteren, snijden en 
oogsten. Deze verwerkingsstappen vallen onder de Good Agricultural and 
Collecting Practice (GACP). 

Wat betreft het toevoegen van de werkzame stoffen CBD, CBN, CBD HQ en THCA 
(toevoeging THCA aangevraagd op 24 augustus 2018) heeft IGJ met u 
afgesproken dat zij voor deze stoffen resultaten wil zien van de procesvalidatie, 
aangezien dit een proces is dat niet is te vergelijken met die van de cannabis flos. 
Op 7 oktober 2020 heeft u deze resultaten alleen voor het THC-extract aan IGJ 
aangeleverd. Daarom houd ik dit onderdeel van de aanvraag aan. 
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Als u in een eerder stadium, dus zonder aanleveren van validatiegegevensi een 
positief advies wilt van IG3, dan zult u een assessment moeten schrijven, waarin u 
aangeeft hoe de processen voor de aangevraagde stoffen vergelijkbaar zijn met 
die van het goedgekeurde THC-extract, waarin die verschillen en wat de risico's 
zijn. Na een beoordeling zal 10 op grond van een dergelijk assessment aan mij 
advies uitbrengen. 

Besluit 
Naar aanleiding van het bovenstaande stuur ik u hierbij mijn besluit, waarbij de 
registratie van g77.9 met registernummer 11188 API is gewijzigd. Op deze 
registratie is onder meer hoofdstuk 3a van de Geneesmiddelenwet (hierna: Gnw) 
van toepassing. 

Deze registratie strekt tot de in de bijlage gespecificeerde handelingen en 
werkzame stoffen. 

Ik merk expliciet op dat i1,939 geen handelingen met deze API-registratie mag 
verrichten zolang zij niet b'eschikt over een opiumontheffing voor 
handelsgerelateerde doeleinden in de zin van de artikelen 6, eerste lid, 8, eerste 
lid, aanhef en onder c, en 8a van de Opiumwet. 

Wijzigingen 
U dient jaarlijks, vei& het begin van het nieuwe kalenderjaar, een overzicht naar 
mij te sturen van wijzigingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van de aan 
u verleende registratie. Wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit 
of veiligheid van de in uw registratie vermelde werkzame stoffen dient u 
onmiddellijk te melden. Dit bepaalt artikel 38cGnw. 

U kunt wijzigingen via een brief doorgeven; er zijn geen wijzigingsaanvraag-
formulieren beschikbaar. 

Ik stuur een kopie van deze brief naar IG3. 

Op deze aanvraag was nummer 37550 van toepassing. Ik verzoek u dit nummer 
bij eventuele correspondentie te vermelden. 

Ons kenmerk 
Farmatec-BMCDZ-37550 

De minister voor Medische Zorg, 
Ar-t, n 

10.2.e 
Kl van de Velde 

Dhr. M.). van de Velde 
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Bezwaar 

Heeft Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kunt inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening. 

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 El Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 

• • uw naam en adres 
• uw telefoonnummer 
(wij bellen u dan over uw bezwaar) 

• de datum 
• het kenmerk van deze brief 
(het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn) 

• waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het 
bezwaarschrift. 

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Ons kenmerk 
Farmatec-BMC/JZ-37550 
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> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag 

REGISTRATIE VAN FABRIKANT EN GROOTHANDELAAR VAN WERKZAME STOFFEN VOOR GEBRUIK 
ALS GRONDSTOFFEN IN GENEESMIDDELEN VOOR MENSELIJK GEBRUIK VAN FYTA COMPANY B.V., 
TE WAALWIJK, VERLEEND PER 11 MEI 2020, LAATST GEWIJZIGD OP 01 DECEMBER 2020 
REGISTRATION OF MANUFACTURER AND WHOLESALER OF ACTIVE SUBSTANCES FOR HUMAN USE OF FYTA COMPANY B.V., AT 

WAALWIJK, GRANTED ON 11 MAY 2020, MOST RECENTLY CHANGED ON 1 DECEMBER 2020 

1. REGISTERNUMMER / REGISTRATION NUMBER 

11188 API • 

2. NAAM, PLAATS EN KVK-DOSSIERNUMMER GEREGISTREERDE 
NAME. LOCATION AND NUMBFR OF REGISTRATTON OF CHAMBER OF COMMERCE OF REGIETRANT 

10.2.g 
3. VAST OF STATUTAIR ADRES GEREGISTREERDE /PERMANENT OR LEGAL ADDRESS OF REGIETRANT.  

10.2.g 
4. ADRES VAN DE LOCATIE WAAR DE GEREGISTREERDE ACTIVITEITEN PLAATSVINDEN 
ADDRESS OF SITE WHERE REGISTERED ACTIVITIES TAKE PLACE 

10.2.g 
5. NATIONALE WETTELIJKE BASIS VAN DE REGISTRATIE/NATIONAL LEGAL BASIS OF AUTHORISATION 

Artikel 38, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet/Articie 38, Paragraph 1, of the Dutch Medicines Act 

6. ONDERTEKENING/s/GNATunE 

De minister voor Medische Zorg, 
namens deze, 
Afdelingshoofd Farmatec 
On\psepalf of the minister for Uedical Care, 

10.2.e 
van de Velde 

Dhr. M.J. van de Velde 

7. DATUM /DATE 

01 december 2020/1 December 2020 
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OMVANG VAN DE REGISTRATIE MET REGISTERNUMMER 11188 API 
SCOPE OF REGISTRATION WITH REGISTRATIONNUMBER 11188 API 

Adres van de locatie / Address of the site 

10.2.g 
1. BEREIDINGSHANDELINGEN MET BETREKKING TOT WERKZAME STOF: CANNABIS 
MANUFACTURING OPERATIO)VS OF ACTIVE SUBSTANCE: CANNABIS 

1 Fysieke-verwerkingsstappen 
Physical processing steps 

telen, selecteren, snijden, oogsten, drogen, verpakken'en opslag 
growing, selecting, cutting, harvesting, drying, packaging and storage 

1. BEREIDINGSHANDELINGEN MET BETREKKING TOT WERKZAME STOF: 
TETRAHYDROCANNABINOL 
MANUFACTURING OPERATIONS OF ACTIVE 	TETRAHYDROCANNABINOL 

B 	EXTRACTIE VAN WERKZAME STOF UIT NATUURLIJKE BRONNEN 
EXTRACTION OF ACTIVE SUBSTANCE FROM NATURAL SOURCES 

1 Extractie van stof uit plantaardige bron 
Extraction of substance from plant source 

5 Modificatie uit geëxtraheerde stof 
Modification of extracted substance 

<bron 1> 
<source I> 

6 Zuivering van geëxtraheerde stof 
Purification of extracted substance 

<bron 1> 
<source 1> 

E ALGEMENE EINDBEWERKING 
GENERAL FINISHING STEPS 

1 Fysieke-verwerkingsstappen 
Physical processing steps 

Drogen, vermalen, extraheren en zuiveren 
Drying, grinding, extraction and purification 

2 Primair verpakken 
Primary packaging 

3 Secondair verpakken 
Secondary packaging 	• 

F KWALITEITSCONTROLETESTS 
QUALITY CONTROL TESTING 

1 Fysisch / chemische tests 
Physlcal / chemical testing 
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2B. DISTRIBUTIE VAN WERKZAME STOFFEN: 
DISTRIBUTION OPERATIONS OF ACTIVE SUBSTANCES: 

CANNABIS 

TETRAHYDROCANNABINOL 

Beperkingen of verduidelijkende opmerkingen ten aanzien van de omvang 
van deze groothandelsactiviteiten: n.v.t. 
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these wholesaling 
operations: n.a. 
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AANGETEKEND 

CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 29 

Datum 
Betreft 

4 februari 2021 
Intrekking opiumontheffing wetenschappelijke doeleinden 
met registernummer 6999 CO/w 

BMC 1 CIBG 

Bezoekadres: 
Hoftoren Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 

T 070 340 5113 
F 070 340 74 26 
www.cannabisbureau.nl  
info@cannabisbureau.nl  

Inlichtingen bij 

Kenmerk 

CIBG-21-01433 

Geachte mevrouw a0 	 
Bij beschikking van 25 februari 2019 (kenmerk CIBG/BMC 17213) heb ik aan 

) een opiumontheffing voor 
wetenschappelijke doeleinden met registernummer 6999 CO/w verleend. 

Naar aanleiding van het toezichtsbezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) aan 	op 14 januari 2021 heb ik van de heerL012107111_ 

diaiff431 	, op 15 januari 2021 het bericht 
ontvangen dat er op de locatie te Waalwijk veel meer cannabisplanten aanwezig 
zijn dan toegestaan op grond van de opiumontheffing van Pl; 

Op basis van de genoemde ontheffing mogen er op deze locatie maximaal 6.000 
planten aanwezig zijn. Uit de door u aan de inspecteur overhandigde stukken 
blijkt echter dat er ruim 17.664 planten aanwezig zijn. 

Op grond van artikel 11 van de verleende Opiumontheffing mag "de op de locatie 
waarvoor deze ontheffing is verleend aanwezige hoeveelheid van de middelen niet 
groter zijn dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het onderzoek. Indien de 
aanwezige hoeveelheid van de middelen naar het oordeel van de Inspecteur 
Gezondheidszorg en Jeugd groter is dan noodzakelijk is voor het onderzoek, is de 
ontheffinghouder verplicht de overtollige hoeveelheid over te dragen aan de 
Inspecteur voor Gezondheidszorg en Jeugd, dan wel zorg te dragen voor 
vernietiging binnen de door laatstgenoemde hem aangegeven termijn en 
overeenkomstig diens aanwijzingen". 

Ik verwijs hiervoor ook naar mijn brief van 2 december 2020 naar aanleiding van 
de beslissing op bezwaar inzake PM van 24 november 2020 (kenmerk: DWJZ-
2020000315). 

Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik bij brief van 19 januari 2021 
verzocht alle planten, met uitzondering van de maximaal 6.000 toegestane 
planten, alsmede de aanwezige voorraden opiumwetmiddelen die groter zijn dan 
redelijkerwijs noodzakelijk is voor het onderzoek, uiterlijk op 2 februari 2021 te 
vernietigen. Ik heb u verzocht hiervan een bewijs over te leggen. U heeft binnen 
de termijn geen gehoor gegeven aan dit verzoek. 

Het CIBG is een 
uitvoeringsorganisatie van het 
Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Bij brief van 19 januari 2021 heb ik u ook in kennis gesteld van mijn voornemen 
tot intrekking van uw opiumontheffing. 

Tevens heb ik u de gelegenheid geboden om uw zienswijze kenbaar te maken. Bij 
brief van 25 januari 2021 (kenmerk D201458), door mij ontvangen op 26 januari 
2021, heeft u uw zienswijze kenbaar gemaakt. Uw zienswijze geeft mij geen reden 
mijn voornemen te herzien. 

Op basis van het bovenstaande is gebleken dat u geen goed houder bent van de 
opiumontheffing en derhalve trek ik uw opiumontheffing op grond van artikel 6, 
eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 8e, eerste lid, aanhef en onder a, van 
de Opiumwet, met ingang van 18 februari 2021 in. 

De overeenkomst inzake de teelt van cannabis (kenmerk CIBG 19-07699) 
gesloten op grond van artikel 8i lid  2 Opiumwet tussen het Bureau Medicale 
Cannabis (ontheffingverlener) en 10.2.gl(ontheffingnemer) zal ook per 18 februari 
2021 worden ontbonden. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Een afschrift van deze beslissing zend ik aan de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ). 

np \.4fIlliQt-pr ‘Innr Morlirhpi 7nra 

11 	N 	■e 	Cannabis, 

tir 	var) de Velde 
dr. M.J. van de Velde 
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Bezwaar 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kunt inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening. 

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres 
• uw telefoonnummer 
(wij bellen u dan over uw bezwaar) 

• de datum 
• het kenmerk van deze brief 
(het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn) 

• waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het 
bezwaarschrift. 
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Directoraat Generaal 
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Bezoekadres 
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www.rijksoverheid.n1 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Datum 
Betreft 

0 4 MAART 2021 
Toewijzing budget voor tweede onderzoeksprogramma 
medicinale cannabis binnen ZonMw programma Goed 
Gebruik Geneesmiddelen 

fr()<2; 	
minvws.nl 

Kenmerk 
1819958-217650-GMT 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geacht bestuur, 

In 2003 is het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC, onderdeel van CIBG, VWS) 
opgericht om cannabis op een legale manier en als veilig product beschikbaar te 
stellen aan patiënten. Medicinale cannabis van het BMC is op recept beschikbaar in 
de apotheek. Het voldoet aan strenge kwaliteitseisen en wordt onder 
gestandaardiseerde omstandigheden geteeld. 

Helaas komt het gebruik van medicinale cannabis vooralsnog volledig voor rekening 
van de patiënt zelf. Deze is in veel gevallen afhankelijk van het middel om een 
bevredigende kwaliteit van leven te behouden. Doordat de kosten hoog op kunnen 
lopen en die niet door alle patiënten op te brengen zijn, is medicinale cannabis nu in 
de praktijk niet voor alle patiënten beschikbaar. 

In 2019 is op mijn verzoek een onderzoeksprogramma gestart met als doel meer 
inzicht te krijgen in de farmacologische eigenschappen van medicinale cannabis en 
de meerwaarde in de behandeling van chronische (neuropathische) pijn. Om de 
scope te verbreden, wil ik nu middelen beschikbaar stellen voor een tweede 
onderzoeksprogramma medicinale cannabis binnen het ZonMw programma Goed 
Gebruik Geneesmiddelen. Hierbij dient gekeken te worden naar de klinische 
effectiviteit van medicinale cannabis van het BMC. De positieve resultaten van 
klinisch onderzoek kunnen als input worden gebruikt voor het dossier dat onderdeel 
uitmaakt van een aanvraag voor vergoeding van medicinale cannabis bij het 
Zorginstituut Nederland. 

Op 16 november 2020 ontving het BMC het ZonMW-rapport 'Verkenning medicinale 
cannabis' dat ZonMw op verzoek van het Ministerie van VWS heeft opgesteld. Hierin 
is gekeken naar de kennishiaten in de wetenschappelijke literatuur omtrent 
onderzoeken naar de effectiviteit van medicinale cannabis. Deze verkenning heeft 

Pagina 1 van 3 



Doc. 31 

geleid tot een overzicht van indicatiegebieden, waarvoor aanvullende 
onderzoeksresultaten relatief eenvoudig tot een toename van het wetenschappelijk 
bewijs voor de effectiviteit van medicinale cannabis zouden kunnen leiden. 

Opdracht 
Aan de hand van deze verkenning wil ik middelen beschikbaar stellen voor een 
tweede onderzoeksprogramma naar de effectiviteit van medicinale cannabis als flos 
zoals op recept beschikbaar in de apotheek of een representatief extract daarvan bij 
kinderen met therapieresistente epilepsie. 
Het onderzoeksprogramma zal wederom worden ondergebracht binnen het ZonMw 
programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. 

Voorwaarden 
Voor de financiering van dit tweede onderzoeksprogramma stel ik de volgende 
voorwaarden: 

• Het te subsidiëren klinisch onderzoek dient een bijdrage te leveren aan de 
wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van medicinale cannabis 
bij kinderen met therapieresistente epilepsie. 

• Het project dient van goede kwaliteit te zijn, getoetst conform de 
procedures van ZonMw. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk te 
voldoen aan de standaarden voor voldoende bewijskracht, gesteld door 
Zorginstituut Nederland (zie bijlage: 'Verkenning Pakketwaardigheid 
cannabisproducten', brief ZIN, 2017 en 'Beoordeling stand van wetenschap 
en praktijk', 2015) 

• Een begeleidingscommissie voor het project wordt ingesteld door ZonMw. 
• Het project wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de 

vraagstelling in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert. 
• Het onderzoek dient te worden uitgezet bij een partij die aantoonbare 

ervaring heeft met het uitvoeren van klinisch onderzoek, bij voorkeur met 
kinderen en bij de betreffende indicatie. 

• De bij apotheken verkrijgbare medicinale cannabis dient te worden 
gebruikt, hetzij in de originele vorm; gedroogde bloemtoppen, hetzij in een 
andere vorm als representatief extract daarvan. 

Budget 
Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd met aanvullend budget dat vanuit 
VWS/BMC beschikbaar wordt gesteld aan ZonMw via het programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen. 
Voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma medicinale cannabis stel ik 
€1.449.929,- beschikbaar. 

De jaarlijkse verdeling van de middelen is, in afwijking van uw liquiditeitenprognose, 
als volgt: 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1819958-217650-GMT 

2021 2025 2024 2023 2022 
€ 50.000,- € 300.000,- € 150.000,- € 200.000,- € 749.929,- 
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Ik verzoek u, rekening houdend met het bovenstaande, over te gaan tot uitvoering 
en daarbij in uw eerstvolgende ZonMw (voortgangs)rapportage dit programma 
zowel inhoudelijk als financieel op te nemen. Ik zal uw meerjarige uitgaven- en 
verplichtingenplafond verhogen voor dit programma. U ontvangt hierover een 
aanvullend schrijven op mijn brief van 11 december 2020, kenmerk 1748928-
210700-BPZ, inzake de goedkeuring Jaarplan en begroting 2021. Tevens zijn de 
werkafspraken planning & control VWS NWO en ZonMw van toepassing. 

De kosten voor de inkoop van de grondstof medicinale cannabis en het bereiden van 
een preparaat ten behoeve van het onderzoek, maken onderdeel uit van de te 
verlenen ZonMw subsidie voor het onderzoek. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
cie dirPrteur-eenpraal VnIkspemnriheiri, 

10.2.e 
Marjolijn aiiema 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1819958-217650-GMT 
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F 070 340 74 26 
www.cannabisbureau.ni  
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Inlichtingen bij 

Bezoekadres: 
Hoftoren Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 

AANGETEKEND 

CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 32 

Datum 
Betreft 

7 juni 2021 
Herziening intrekking opiumontheffing wetenschappelijke 
doeleinden met registernummer 6999 CO/w 

Kenmerk 

CIBG-21-01955 

Geachte mevrouw kl 
Geachte heer dtj' eng  

Met uw bezwaarschrift van 8 februari 2021 heeft u bezwaar gemaakt tegen mijn 
besluit van 4 februari 2021, met kenmerk CIBG-21-01433. Met dit besluit heb ik 
de opiumontheffing vandMg 	 voor 
wetenschappelijke doeleinden met registratienummer 6999 CO/w ingetrokken en 
heb ik de overeenkomst inzake de teelt van cannabis met kenmerk CIBG 19-
07699 ontbonden. 

Op 16 april 2021 heb ik nadere informatie van u ontvangen. Hierdoor heb ik 
opnieuw naar mijn besluit van 4 februari 2021 gekeken. 

Besluit 
Gelet op de door u verstrekte nadere informatie en het feit dat cannabisplanten 
zijn vernietigd, trek ik mijn besluit van 4 februari 2021 in. Dat betekent dat' 
weer beschikt over de op 25 februari 2019 verleende opiumontheffing voor 
wetenschappelijke doeleinden met registratienummer 6999 CO/w. Voorts beschikt 
FYTA weer over de overeenkomst inzake de teelt van cannabis met kenmerk CIBG 
19-07699. Deze overeenkomst zal op korte termijn in onderling overleg worden 
aangepast. 

Motivering bij het besluit 
Ik heb mijn besluit van 4 februari 2021 genomen naar aanleiding van het 
toezichtsbezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan  op 14 
januari 2021. Daarbij is geconstateerd dat er op de locatie te MW.  veel meer 
cannabisplanten aanwezig waren dan toegestaan op grond van de 
opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden van EE9 . Op basis van de 
genoemde ontheffing mogen er op deze locatie maximaal 6.000 planten aanwezig 
zijn. 
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Uit de inspectie bleek echter dat er ruim ren planten aanwezig waren. Op basis 
hiervan heb ik geoordeeld dat u geen goed houder bent van de ontheffing en heb 
ik de opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 6, 
eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 8e, eerste lid, aanhef en onder a, van 
de Opiumwet, ingetrokken. Ook heb ik de overeenkomst ontbonden inzake de 
teelt van cannabis (kenmerk CIBG 19-07699) die op grond van artikel 8i tweede 
lid van de Opiumwet was gesloten tussen het Bureau Medicinale Cannabis 
(ontheffingverlener) en P7,.7 (ontheffingnemer). 

Op 16 april 2021 heeft u mij geïnformeerd dat er cannabisplanten zijn vernietigd 
en dat de situatie is teruggebracht naar hetgeen is toegestaan op grond van de 
opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden. U heeft een proces-verbaal 
van bevindingen van 12 april 2021 van de gerechtsdeurwaarder overgelegd 
waaruit blijkt dat 	 ) erii;'9re3planten aanwezig waren, dat er'planten zijn 
vernietigd/afgeknipt zodat er nog FO7Fq planten aanwezig zijn. Tijdens een 
toezichtsbezoek op 25 mei 2021 hebben een inspecteur van de IGJ en een 
adviseur van het Bureau Medicinale Cannabis vastgesteld dat de bevindingen uit 
het proces-verbaal van 12 april 2021 juist en actueel zijn. 

Bovenstaande is voor mij aanleiding om opnieuw naar mijn besluit van 4 februari 
2021 te kijken en dit besluit in te trekken. Ik wijs er daarbij nadrukkelijk op dat ik 
niet van oordeel ben dat mijn besluit van 4 februari 2021 onrechtmatig was. Ik 
ben van oordeel dat ik op dat moment op goede gronden heb besloten de 
opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden in te trekken. Ik trek mijn 
besluit van 4 februari 2021 in op grond van de nieuwe feiten en omstandigheden. 

Ik wijs u erop dat u zich dient te houden aan alle voorwaarden en verplichtingen 
die gelden op grond van het besluit van 25 februari 2019, de overeenkomst inzake 
de teelt van cannabis en aan alle overige verplichtingen die gelden op grond van 
de toepasselijke wet- en regelgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor de 
naleving hiervan en de eventuele gevolgen als u dit niet doet. 

De Minister voor Medische Zprg, 

edicinale Cannabis, 

D M.J. van de Velde 
dr. M.J. van de Velde 
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Bezwaar 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kunt inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening. 

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres 
• uw telefoonnummer 
(wij bellen u dan over uw bezwaar) 

• de datum 
• het kenmerk van deze brief 
(het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn) 

• waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het 
bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Per email: 04t. 	 .n1; 
.nl 

Datum 	18 augustus 2021 
Betreft 	Beslissing op bezwaar 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Secretaris Generaal / plv. 
Secretaris Generaal 
Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 
Cluster 1 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

arg~ 

@minvws.nl 

Kenmerk 
DWJZ-2021000664 Geachte heer 11(0,14a., 

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaar van 7 juni 2021 dat u namens 
(hierna: bezwaarde) heeft gemaakt tegen mijn besluit van 4 mei 

2021 met kenmerk CIBG-BMC-36433. Dit besluit gaat over de afwijzing van uw 
aanvraag voor een opiumontheffing. 

In deze brief leest u eerst wat mijn beslissing op uw bezwaar is. Daarna volgt de 
uitleg. De uitleg bestaat uit een overzicht van het verloop van de procedure en 
mijn overwegingen naar aanleiding van uw bezwaar. Aan het einde van de brief 
staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beslissing op bezwaar. 

Beslissing op uw bezwaar 

Ik verklaar uw bezwaar ongegrond, omdat uw bezwaar niet tot een ander besluit 
kan leiden. Dit betekent dat ik u geen gelijk geef en dat het besluit van 
4 mei 2021 tot afwijzing van uw aanvraag voor een opiumontheffing in stand 
blijft. 

Verloop van de procedure 

Op 5 juli 2019, aangevuld op 12 november 2019, heb ik van bezwaarde een 
aanvraag ontvangen voor een opiumontheffing voor het verkopen en het binnen of 
buiten het grondgebied van Nederland brengen (altijd via tussenkomst van het 
Bureau Medicinale Cannabis (hierna: BMC) ) van cannabis. 

Op 10 maart 2020 heb ik de ontvangst van de aanvraag bevestigd en heb ik de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) advies gevraagd over de 
aanvraag van bezwaarde. 

Per e-mail van 25 januari 2021 heeft een medewerker BMC bezwaarde 
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanvraag en heeft zij 
laten weten dat een voornemen tot afwijzing van de aanvraag zal worden 
verzonden. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief, 
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Op 26 januari 2021 heeft u daar namens bezwaarde op gereageerd. 

Per brief van 23 februari 2021 heb ik bezwaarde laten weten dat ik voornemens 
ben om de aanvraag af te wijzen en heb ik bezwaarde in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze kenbaar te maken. 

Op 11 maart 2021 heeft bezwaarde een zienswijze naar voren gebracht. 

Bij besluit van 4 mei 2021 heb ik de aanvraag van bezwaarde voor een 
opiumontheffing afgewezen. 

Op 7 juni 2021 heeft u hiertegen bezwaar gemaakt. 

Op 15 juli 2021 heeft een video hoorzitting plaatsgevonden. U bent gehoord door 
mevrouw 	 Namens bezwaarde waren de heer 40:ggffli 

	 (hierna: gemachtigde) aanwezig. U heeft tijdens 
deze hoorzitting het bezwaar toegelicht. Namens BMC waren aanwezig mevrouw 

9:2 é v - 	en mevrouw LO;le 	s, 

Uw bezwaar 

U bent het om de volgende redenen niet eens met het besluit (hier kort 
samengevat). 

Het is voor u niet duidelijk waarom de aanvraag is afgewezen. Bezwaarde is een 
veredelingsbedrijf en wil verbeterd materiaal (medicinale cannabis) leveren aan 
kwekers die daarvoor door de overheid zijn aangewezen. Bezwaarde is er niet op 
uit een handelsbedrijf te worden van uitgangsmateriaal. Met de gevraagde 
ontheffing kan bezwaarde de resultaten van jarenlang onderzoek toepassen in de 
praktijk. Bezwaarde vraagt zich af op welke manier het wel mogelijk is om het 
verbeterde materiaal te verkopen. 

Tijdens de hoorzitting heeft uw gemachtigde erop gewezen dat niet conform 
artikel 6, derde lid van de Opiumwet binnen drie maanden na ontvangst op de 
aanvraag is beslist. Het besluit is bovendien onzorgvuldig en onvoldoende 
voorbereid, omdat de reden van bezwaarde om een ontheffing aan te vragen niet 
is meegenomen en omdat het onjuiste toetsingscriterium is toegepast. Dit is in 
strijd met artikel 3:2 van de Awb. 

Voorts is tijdens de hoorzitting toegelicht dat bezwaarde geen ontheffing heeft 
aangevraagd om rechtstreeks aan de markt te leveren. Bezwaarde beoogt een 
ontheffing ten behoeve van onderlinge handel. Bezwaarde wil niet alleen een 
bijdrage leveren aan de stand van de wetenschap, maar ook geheel of gedeeltelijk 
de voor het onderzoek gemaakte kosten terugverdienen. Bezwaarde wordt veel 
benaderd door ontheffinghouders. Het materiaal dat bezwaarde heeft ontwikkeld 
kan door hen worden opgekweekt tot eindproduct of worden vermeerderd. 
Bezwaarde stelt dat zij ervan uit mocht gaan dat zij hier een ontheffing voor zou 
kunnen krijgen. Artikel 8, eerste lid, aanhef, onder c, van de Opiumwet biedt deze 
mogelijkheid. Hier heeft bezwaarde in de aanvraag om verzocht. Er is niet 
verzocht om een ontheffing voor het rechtstreeks aan de markt leveren op grond 
van artikel 8i, vijfde lid, van de Opiumwet. Volgens bezwaarde heb ik ten onrechte 
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aansluiting gezocht bij dit artikel. De bedoeling van bezwaarde volgt duidelijk uit 
de aanvraag. Bezwaarde verwijst ook naar de Beleidsregels opiumwetontheffingen 
(hierna: de Beleidsregels), waaruit volgt dat een ontheffing mogelijk is voor 
onderlinge handel, bijvoorbeeld tussen handelaren en onderzoekers. Ook wijst 
bezwaarde op de ontheffing van 9 november 2018, waarin staat dat 
opiumwetmiddelen in Nederland uitsluitend mogen worden ingeslagen door inkoop 
bij houders van een ontheffing, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet. 

Bezwaarde verzoekt tot slot om vergoeding van de gemaakte proceskosten. 

Relevante wet- en regelgeving 

Op grond van artikel 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld 
in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, 
vijfde lid: 

A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 
B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te 

leveren, te verstrekken of te vervoeren; 
C. aanwezig te hebben; 
D. te vervaardigen. 

Op grond van artikel 6 van de Opiumwet kan ik, met inachtneming van artikel 8i, 
eerste lid, ontheffing verlenen van een verbod als bedoeld in artikel 3. 

Op grond van artikel 8, eerste lid, onder c kan een ontheffing slechts worden 
verleend of verlengd indien de aanvrager ten genoegen van mij heeft aangetoond 
deze nodig te hebben voor het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 
2 of 3 krachtens een overeenkomst met: 

1. een ander aan wie krachtens artikel 6, eerste lid, een ontheffing is 
verleend; 

2. een apotheker of apotheekhoudende arts; 
3. een dierenarts; 
4. een instelling of persoon, aangewezen krachtens artikel 5, tweede of 

derde lid; 
5. een houder van een in een ander land verleende vergunning of ontheffing 

om de desbetreffende middelen in dat land in te voeren, voor zover het 
belang van de volksgezondheid zich hier niet tegen verzet. 

Op grond van artikel 8, tweede lid, kan een ontheffing voorts worden verleend of 
verlengd indien de aanvrager deze nodig heeft voor het telen van cannabis 
krachtens een overeenkomst met Onze Minister. 

Op grond van artikel 8h van de Opiumwet draag ik er zorg voor dat: 
a. in Nederland voldoende hennep wordt geteeld voor wetenschappelijk 

onderzoek naar de geneeskundige toepassing van hennep, hasjiesj en 
hennepolie of voor de productie van geneesmiddelen; 

b de geteelde hennep, bedoeld onder a, wordt gebruikt voor een onder a 
genoemd doel. 
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Op grond van artikel 81, eerste lid, van de Opiumwet verleen ik niet meer 
ontheffingen van het verbod tot teelt van hennep dan nodig is voor de in artikel 
8h bedoelde doeleinden en voor de veredeling van hennep. 

Op grond van artikel 8i, vijfde lid, van de Opiumwet ben ik met uitsluiting van 
anderen bevoegd hennep, hasjiesj en hennepolie: 

a. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 
b. te verkopen en af te leveren; 
c. aanwezig te hebben, met uitzonderirig van de voorraden die worden 

beheerd door degenen die ontheffing hebben deze middelen te telen, te 
bewerken of te verwerken. 

Mijn overwegingen over uw bezwaar 

De aanvraag 
Bezwaarde heeft een aanvraag ingediend voor een opiumontheffing voor hennep. 
Bezwaarde is reeds in het bezit van een opiumontheffing. Dit betreft een 
ontheffing voor wetenschappelijke doeleinden, met registernummer 7000 CO W. 
Deze ontheffing is verleend met als doel het optimaliseren van de teelt van 
hennep en het ontwikkelen van één of meer soorten die geschikt zijn voor de 
ontwikkeling van geneesmiddelen. Gelet op deze ontheffing is het bezwaarde 
toegestaan om hennep aanwezig te hebben, te telen, te bewerken, te verwerken, 
af te leveren en te vervoeren. 

Onderhavige aanvraag heeft blijkens het aanvraagformulier betrekking op de 
handelingen 'verkopen' en 'binnen en buiten het grondgebied van Nederland 
brengen (altijd door tussenkomst van BMC)' van hennep. Bezwaarde voert 
hierover aan dat zij niet rechtstreeks aan de markt wil leveren. Zij wil een 
ontheffing ten behoeve van onderlinge handel, bijvoorbeeld tussen handelaren en 
onderzoekers. Volgens bezwaarde biedt de Opiumwet deze mogelijkheid in artikel 
8, eerste lid, onder c en zij wijst in dit kader ook op de Beleidsregels. Volgens 
bezwaarde is de aanvraag ten onrechte afgewezen onder verwijzing naar artikel 8i 
van de Opiumwet. Ik overweeg hierover als volgt. 

Toetsingskader Opiumwet 
Volgens artikel 3 van de Opiumwet is het verboden om de in dit artikel genoemde 
handelingen te verrichten met een middel als bedoeld in lijst II. De aanvraag van 
bezwaarde ziet op hennep. Hennep is opgenomen in lijst II. 

Artikel 6, eerste lid, van de Opiumwet bepaalt dat een ontheffing kan worden 
verleend van een verbod als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet, met 
inachtneming van artikel 8i, eerste lid, van de Opiumwet. 

In artikel 8 van de Opiumwet zijn algemene bepalingen opgenomen onder welke 
voorwaarden ik een ontheffing kan verlenen. Artikel 8, tweede lid en de artikelen 
8h en 8i moeten worden gezien als zogenaamde 'lex specialis' die regels stellen 
ten aanzien van aanvragen met betrekking tot hennep. De regels die uit deze lex 
specialis volgen, kunnen worden afgezet tegen de regels uit het algemene artikel 
8, eerste lid, van de Opiumwet; de lex generalis. De algemene rechtsregel is dat 
een lex specialis voorgaat op een lex generalis. In artikel 8h en artikel 8i van de 
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Opiumwet is dus een specifiek regime opgenomen voor aanvragen die zien op 
hennep. 

Uit het bovenstaande volgt dat aanvragen die betrekking hebben op hennep 
moeten worden beoordeeld met inachtneming van artikel 8i en artikel 8h van de 
Opiumwet en dus niet, zoals bezwaarde stelt, op grond van artikel 8, eerste lid, 
onder c van de Opiumwet. Dit volgt ook uit de uitspraak van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant van 8 april 2021.1  

Op grond van artikel 8i, vijfde lid, van de Opiumwet ben ik met uitsluiting van 
anderen bevoegd hennep te verkopen en om hennep binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland te brengen. Gelet hierop is de aanvraag van 
bezwaarde naar mijn oordeel op goede gronden afgewezen. 

Dat bezwaarde er naar eigen zeggen niet op uit is om een handelsbedrijf te 
worden en niet als doel heeft om rechtstreeks aan de markt te leveren, maar 
slechts 'onderlinge handel' wil drijven door veredelde hennep aan andere 
ontheffinghouders te verkopen, leidt niet tot een andere uitkomst. Wat bezwaarde 
voor ogen heeft valt onder de handelingen 'verkopen' en 'binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland brengen' van hennep.2  

De gewenste handelingen vallen dus onder de verboden handelingen van artikel 3 
van de Opiumwet. Alleen met een ontheffing is dit toegestaan. Zoals hierboven 
toegelicht is het niet mogelijk deze ontheffing.te verlenen voor hennep. Aan wie 
(rechtstreeks aan de eindgebruiker of aan andere ontheffinghouders), in wat voor 
vorm (eindproduct of niet) of waarom bezwaarde de hennep wil verkopen is 
daarbij niet relevant, omdat de Opiumwet daarin geen onderscheid maakt.3  Dat 
het besluit onvoldoende is voorbereid, omdat ik niet goed voor ogen gehad zou 
hebben wat het doel van bezwaarde is, zoals bezwaarde stelt, volg ik niet:Ik heb 
wel degelijk rekening gehouden met het doel van bezwaarde. Dit doet er echter 
niet aan af dat voor het gewenste doel geen ontheffing kan worden verleend. 

De verwijzing van bezwaarde naar de Beleidsregels, waaruit volgt dat een 
ontheffing mogelijk is voor onderlinge handel, leidt ook niet tot een ander oordeel. 
De Beleidsregels noemen onder punt 4 inderdaad dat een ontheffing mogelijk is 
ten behoeve van onderlinge handel, bijvoorbeeld tussen handelaren en 
onderzoekers, maar dit is een uitwerking van artikel 8, eerste lid, onder c van de 
Opiumwet. Zoals hierboven reeds toegelicht, is dit artikel niet van toepassing op 
hennep. Uit de Beleidsregels volgt juist duidelijk dat een onderscheid wordt 
gemaakt voor hennep enerzijds en andere opiumwetmiddelen anderzijds. Dit is 
verder uitgewerkt in punt 5 en 8 van de Beleidsregels. 

1  Rb Zeeland-West-Brabant, 8 april 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2687, r.o. 4.11. 
2  Zie artikel 1, vierde en vijfde lid van de Opiumwet voor wat wordt verstaan onder het 
binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van opiumwetmiddelen. Het 
ziet onder andere op het verpakken van opiumwetmiddelen en op handelingen die zijn 
gericht op de aflevering van (de verpakte) opiumwetmiddelen. 
3  Slechts apothekers, artsen, tandartsen, dierenartsen en bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen instellingen mogen zonder ontheffing bepaalde handelingen met 
opiumwetmiddelen verrichten in het kader van hun normale beroepsuitoefening, maar 
dergelijke uitzonderingen zijn in het geval van bezwaarde niet aan de orde. 
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Ook de.verwijzing van bezwaarde naar de verleende ontheffing voor 
wetenschappelijke doeleinden (registernummer 7000 CO/w) leidt niet tot een 
ander oordeel. In deze ontheffing is vermeld dat bezwaarde opiumwetmiddelen in 
Nederland uitsluitend mag inslaan door inkoop bij houders van een ontheffing. 
Hiermee wordt bedoeld dat bezwaarde het materiaal dat zij wil veredelen alleen 
mag afnemen van partijen die daarvoor een ontheffing hebben en dat deze 
materialen dus niet mogen worden ingekocht op de illegale markt. Dit ziet 
bovendien niet op de handelingen 'verkopen' en 'binnen of buiten het grondgebied 
van Nederland brengen'. 

Zorgvuldige besluitvorming en vertrouwen 
Ten aanzien van de stelling van bezwaarde dat te laat is beslist op de aanvraag 
overweeg ik als volgt. Het klopt dat ik niet conform artikel 6, derde lid, van de 
Opiumwet binnen drie maanden op de aanvraag van bezwaarde heb beslist. Ik 
betreur dat bezwaarde langer heeft moeten wachten op een beslissing. Dit doet er 
echter niet aan af dat de aanvraag terecht is afgewezen. 

Ik merk voorts op dat door het aanvraagformulier de indruk kan zijn gewekt dat 
bezwaarde haar aanvraag kon baseren op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c 
van de Opiumwet, maar gelet op het bovenstaande is dat niet het geval. Artikel 8, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Opiumwet is niet van toepassing op 
handelingen met hennep. Een ontheffing voor bezwaarde op grond van dit 
artikelonderdeel is daarom niet mogelijk. Ik heb de aanvraag daarom getoetst aan 
de artikelen op grond waarvan een ontheffing voor bezwaarde wél mogelijk zou 
kunnen zijn, te weten de artikelen 8, tweede lid, 8h en 8i, van de Opiumwet. 

Bezwaarde stelt dat zij ook uit het feit dat is aangegeven dat de IG3 een inspectie 
zou uitvoeren het vertrouwen heeft gekregen dat een ontheffing verleend kon 
worden. Voor zover bezwaarde hiermee een beroep op het vertrouwensbeginsel 
heeft willen doen, merk ik het volgende op. Voor een geslaagd beroep op het 
vertrouwensbeginsel dient volgens vaste jurisprudentie sprake te zijn van 
uitlatingen en/of gedragingen die redelijkerwijs de indruk hebben gewekt dater 
sprake is van een 'welbewuste standpuntbepaling' van het bestuursorgaan over de 
manier waarop een bevoegdheid al dan niet zal worden uitgeoefend. Door het 
aankondigen van de inspectie heeft bezwaarde naar mijn oordeel niet 
redelijkerwijs kunnen denken dat ik de ontheffing zou verlenen. Een beroep op het 
vertrouwensbeginsel slaagt naar mijn oordeel dan ook niet. 

Ten overvloede 
Tot slot merk ik op dat ik begrip heb voor het standpunt van bezwaarde dat zij de 
door haar veredelde hennep wil verkopen en dat zij daar inkomsten voor wil 
genereren. Tijdens de hoorzitting is door de vertegenwoordigers van BMC 
toegezegd dat zij hierover in gesprek willen gaan met bezwaarde, voordat een 
nieuwe aanvraag wordt Ingediend, om de mogelijkheden hiertoe te bespreken. 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande geef ik u geen gelijk en ik verklaar uw bezwaar 
daarom ongegrond. Ik handhaaf het besluit van 4 mei 2021 en dit betekent dat ik 
de afwijzing van de aanvraag voor een opiumontheffing in stand laat. 
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Zaken, 

Vergoeding van de kosten van uw bezwaar 

U heeft verzocht om een vergoeding van de kosten van bezwaar. Daarover beslis 
ik als volgt. 

Ik moet de kosten die u in verband met de behandeling van het'bezwaar 
redelijkerwijs heeft gemaakt vergoeden, als ik het in bezwaar bestreden besluit 
herroep wegens een aan mij te wijten onrechtmatigheid.4  Van deze situatie is in 
dit geval geen sprake aangezien Ik het bestreden besluit in stand laat. Daarom 
wijs ik uw verzoek om een vergoeding van de kosten van bezwaar af. 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 

mr. M.T. Veldhuizen 

Bent u het niet eens met deze beslissing op uw bezwaar? 

U kunt tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen bij de sector 
bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan u uw 
woonplaats in Nederland heeft. Als u geen woonplaats in Nederland heeft, dan 
kunt u beroep instellen bij rechtbank Den Haag. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is 
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep 
instellen via mijn.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de redenen waarom 
u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. De indiener van het 
beroepschrift moet griffierecht betalen aan de rechtbank. Nadere informatie over 
de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de 
rechtbank verstrekt en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. 

4  Artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
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