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Datum 4 december 2017
Onderwerp Uw Wob-verzoek van 14 september 2017

Geachte__________

Bij brief van 14 september 2017 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna:
Wob). Uw verzoek heeft betrekking op alle documenten die gaan over, of
betrekking hebben op:
‘1. het beleid vanuit uw ministerie ten aanzien van de (il)legaliteit van de verkoop
van CBD, inclusief de vraag of uw ministerie hiertegen vervolging instelt;
2. evaluaties van het beleid ten aanzien van CBD, inclusief omtrent de naleving en;
3. het beleid ten aanzien van de productie van CBD en hoe dit zich verhoudt met het
beleid ten aanzien van de verkoop van CBD.

De ontvangst van uw verzoek is bij brief van 25 september 2017, kenmerk
2132878, bevestigd, waarbij de uiterlijke beslisdatum is bepaald op 16 oktober
2017. Vervolgens heb ik u bij brief van 11 oktober 2017, kenmerk 2136180,
bericht dat het, in verband met de inventarisatie van documenten die mogelijk
onder uw verzoek vallen, niet is gelukt om u vâôr 16 oktober een beslissing op uw
verzoek te doen toekomen. Derhalve heb ik in deze brief de beslistermijn,
conform artikel 6, tweede lid van de Wob, met vier weken verlengd tot uiterlijk 13
november 2017.
Bij e-mailbericht van 9 november jI. heb ik u, in verband met de verminderde
beschikbaarheid van de betrokken beleidsambtenaar, om uitstel gevraagd tot en
met week 47. Hier bent u bij kerend e-mailbericht van diezelfde datum mee
akkoord gegaan.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang
van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie
verzoekt een recht op openbaarmaking van die informatie bestaat. Het
bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie
achterwege laten wanneer zich een of meer van de in de artikelen 10 en 11 van
de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.
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Inventarisatie documenten Olrectoraat-Generaal

in het kader van uw Wob-verzoek is binnen mijn ministerie gezocht naar Rechtspleging en
Rechtsharidhaving

documenten die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Op basis van uw Directie Juridische en

verzoek zijn in totaal 7 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn Operationet
Aangelegenheden

opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd. In
dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de
inventarislijst, zodat per document duidelijk Is wat is besloten. 4 december 2017

Ons kenmerk

Besluit 2141135

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waar
u om hebt verzocht, opgenomen in de op bijgevoegde inventarislijst genoemde
documenten met nummers 2, 4, 5 en 6 gedeeltelijk openbaar te
maken. Ik heb besloten het document met het nummer 7 niet openbaar te
maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” van dit
besluit.
De documenten met de nummers 1 en 3 zijn reeds openbaar en vallen daarmee
niet onder de Wob. Ik verwijs naar onderdeel “Wijze van openbaarmaking” voor
de vindplaats van deze documenten.

Overwegingen

De eerbiediclinci van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In het document met het nummer 4 staan persoonsgegevens. Ik ben van
oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Voor zover documenten persoonsgegevens bevatten van ambtenaren, weiger ik
die informatie openbaar te maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder e, van de Wob. Het gaat om de documenten met de nummers 4, 5, 6 en
7.
Ik acht het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
betreffende ambtenaren zwaarwegender dan het algemene openbaarheidsbelang.
Het algemene belang bij openbaarmaking van persoonsgegevens weegt niet op
tegen hun belang op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.

Hierbij is het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om het
beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep
worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer.
Dit ligt echter anders indien het de openbaarmaking van namen van de
ambtenaren betreft.
Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten.
Daarbij is van belang dat het hier niet gaat cm het opgeven van een naam aan
een individuele burger die met eên ambtenaar in contact treedt, maar om
openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob en dus jegens een ieder.
Voorts betreft het geen namen van personen die gewoonlijk vanuit hun functie in
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de openbaarheid treden, Ik ben van oordeel dat het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van nechtEpleOlno 0fl

flechtehandhaving
openbaarheid. Ik zal deze informatie daarom niet verstrekken. Directie Juridische en

Operationele
Aangelegenheden

Voorkomen van onevenredige bevoordelinci of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft Datum
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 4december2017

opvieegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of Ons kenmerk

benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen, 2141135

rechtspersonen of’ derden.
De openbaarmaking van de namen in het document met het nummer 4 zou naar
mijn oordeel leiden tot onevenredie benadeling van derden. Het betreft hier een
verwijzing naar individuele strafzaken, waarbij aannemelijk is dat de hierbij
betrokken derden op hun aandeel in de strafzaak kunnen worden aangesproken.
Het belang van betrokkene bij een goede repatriëring en de veiligheid van
persoon en goed, weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van
openbaarmaking

Persoonlijke beleidsorivattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies, Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden.
Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
beraad betrokken zijn, gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openheid
onderling en met bewindspersonen kunnen brainstormen. Staatsrechtelijk zijn
slechts relevant de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil
nemen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in artikel 1, aanhef en
onder f, van.de Wob worden verstaan: meningen, opinies, commentaren,
voorstellen, conclusies met daartoe aangevoerde argumenten.
De documenten met nummers 2, 4, 5 en 7 zijn opgesteld ten behoeve van
intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het gaat om de
beoordeling van de wet en regelgeving met betrekking tot hennepolie uit
respectievelijk een memo, een concept van een persbericht dat uiteindelijk via het
ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgegaan, een intern e
mailbericht, en een concept van een nota waarvan de inhoud later is opgenomen
in het eerder genoemde memo. Ik verstrek daarover geen informatie.

Pagina 3 van 7



Document 7
In het document met het nummer 7 blijft er na weglating van de informatie die
ik weiger op grond van de hierboven genoemde weigeringsgronden, geen
informatie over een bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke
verstrekking in aanmerking komt. Dit document betreft immers een concept
waordvoeringslijn en bestaat zodoende volledig uit tekstvoorstellen waarover ik
op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob geen informatie verstrek, Ik heb
daarom besloten dit document in zijn geheel te weigeren.

Wijze van openbaarmaking

U treft de documenten, genoemd onder de nummers 2, 4, 5 en 6 bij dit besluit
in kopie aan. Deze zullen eveneens op www.rijksoverheid.n! worden geplaatst.

De documenten met nummers 1 en 3 zijn reeds openbaar en voor een ieder
beschikbaar, De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Om
u ter wille te zijn, stuur ik u niettemin een kopie van deze documenten, Voor een
digitale versie van deze documenten verwijs ik u naar respectievelijk
https ://zoek. offïcie!ebekendmakingen.nf/ah-tk-2015201 6-2003. html en
https://uitspraken. rechtspraak. nI/inziendocument?id—ECLÏ:NL:RBROT:201 6:2960

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
lamens

Orectoraat-GeneraaI
RechtpIeing en
IechLshandhavIn
DirecLie JuridIsche en
OperationeLe
Aangelegenheden

Datum
4 december 2017

On kenmerk
2141135
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Directoraat-Generaat
RechtsplegIng en
Recht5handhavng

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend Directie Juridische en

gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener Operationele
Aangelegenheden

zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden Datum
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 4 december 2017

van Justitie en Veiligheid, ter attentie van de directie Wetgeving en Juridische Ons kenmerk

Zaken, sectoriuridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 2141135

Bijlage 1

Artikel 1

n deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder;
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of

ander materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op

beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een
bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde âdviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting; een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan In artikel 19.la van
de Wet milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke
doel binnen de publieke taak waarvoor de Informatie is geproduceerd;

i. overheldsorgaan:
10. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Pagina 5 van 7



Artikel 10 Directoraat-Generaal

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover Rechtspleging en
Rechtshandhavlng

dit: Directie Juridische en

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen’ Operationele
As noelegen bed en

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijft- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of Datum

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 4 december 2017

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 Ons kenmerk

van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking 2141135

kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt,
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen
nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het
ml lieui nformatie
betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eèrste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van
milieuinformatie
uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.
6. Het tweede lid, aanher en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het
milieu.
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Drectoraat-GeneraaI
Rechtspleging en
Rechtehandhaving

Artikel 11 Directie Juridische en
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten opgesteld ten Operationele

Aangelegenheden
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Datum
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen ken met het oog op een goede en 4december2017

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen Ons kenmerk

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 2141135

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie ken het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. in afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, Is
van overeenkomstige toepassing.
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BIJLAGE II

Iriventarlslijst

Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger

1. Een ‘Aanhangsel van cie Handelingen’ met Openbaar n.v.t, Het De
antwoorden van Minister Schippers op een ministerie Tweede
vijftal vragen van de Leden van de Tweede van Kamer der
Kamer inzake cannablsolie. Justitie en Staten

Veiligheid. Generaal.
2. Een memo van het ministerie van Justitie en Gedeeltelijk Art. 11, lid Het Het

Veiligheid inzake de wet- en regelgeving openbaar. 1 Wob. ministerie ministerie
omtrent cannabisolie. van van

Justitie en Justitie en
çliheid, Veiligheid.

3. Een uitspraak van de rechtbank Rotterdam Openbaar n.v.t. Rechtbank Het
van 21 april 2016 Inzake hel voorhanden Rotterdam. ministerie
hebben van grote hoeveelheden van
henneprestanten. Justitie en

Veiligheid.
4. Een intern e-mailbericht van 15 augustus Gedeeltelijk Art. 10, lid Het Het

2016 van het ministerie van Justitie en openbaar 2, onder e ministerie ministerie
Veiligheid Inzake de wet- en regelgeving . Wob; Art, van van
omtrent hennepolie. 10, lid 2, g Justitie en Justitie en

Wob; Art. Veiligheid. Veiligheid.
11, lid 1
Wob.

5. Een intern e-mailbericht van 22 augustus Gedeeltelijk Art. 10, lid Het Het
2016 van het ministerie van Justitie en openbaar 2, onder e ministerie ministerie
Veiligheid nzake de wet- en regelgeving Wob; Art, van van
omtrent hennepolie. 11, lid 1 Justitie en Justitie en

Wob. Veiligheid. Veiligheid.
6. Interne e-mallcorrespondentie van 13 Gedeeltelijk Art. 10, lid Het Het

december 2016 tot 14 december 2016 van openbaar 2, onder e ministerie ministerie
het ministerie van Justitie en Veiligheid met Wob. van van
een puntsgewijze samenvatting van een Justitie en Justitie en
overleg met betrekking tot CBD. Veiligheid. Veiligheid.

7. Een concept-nota van 13 september 2017 Niet Art. 10, lid Het Het
2016 van het ministerie van Justitie en openbaar 2, onder e ministerie ministerie
Veiligheid inzake de woordvoeringslijn CBD Wob; Art. van van
en vezeihennep. 11, lid 1 Justitie en Justitie en

Wob. Veiligheid. ijiIield,



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2015—2016 Aanhangsel van de Handelingen

N 1 Vragen gesteld door de leden der Kamer, niet de daarop door der. regering gegeven antwoorden

2003

Vragen van de leden Volp en Otwin van Dijk (beiden PvdA) aan de
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de levering van
cannabisolie aan patiënten buiten Nederland(ingezonden 24 februari 2016).

Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 23 maart 2016).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een Haacjse apotheker cannabis
olie (zonder tetrahydrocannabinolfTHC) aan jeugdige patiënten levert, en ook
aan patiënten buiten Nederland?1

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Bent u bekend met de heilzame werking van cannabisolie voor met name
jonge patiënten die lijden aan epilepsie? Zijn (of waren) er in Nederland
wetenschappers bezig met verdergaand onderzoek naar de hetende werking
van catinabis zoals cannabisolie? Zo ja, op welk niveau en kunt u inzicht
geven in die onderzoeken en eventuele resultaten aan de Kamer zenden?

Antwoord 2
Ik ben ermee bekend dat er onderzoek wordt gedaan naar de werking van
Cannabidiol (CBD) bij epilepsie en dat er steeds meer patiënt reports bekend
worden.
Voor alle gepubliceerde onderzoeken gedaan met cannabis en stoffen uit de
cannabisplant verwijs ik u naar de website www.cannabis-rned.org.

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het gegeven dat (ouders van) patiënten honderden
kilometers mueten reizen om cannabisolie te bemachtigen voor de aan
epilepsie lijdende patiënt en dat zij moeten vrezen voor strafrechtelijk
vervolging als zij in een ander Europees land worden aangehouden met de
cannabisolie?

Cannabisdruppels voor het zieke kind, NRC Handelsblad. 13 februari 2016 zaterdag, Weekend;
blz. 25—27

ah-tk-2O152O16-2O
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Antwoord 3
Dit is het gevolg van nationaal beleid in de andere Europese landen. Een land
ken medicinale cannabis importeren (de landen Italië, Finland en Duitsland
doen dit al) en hier vervolgens zelf een olie extract van laten bereiden.

Vraag 4
Deelt u de mening dat meer aandacht moet komen, zowel op Europees
niveau als wereldwijd, voor de medicinate werking van de stoffen uit de
cannabisptant en dat niet kon worden volgehouden dat cannabis slechts een
plant is waarvan de teelt strafrechtelijk bestreden dient te worden? Zo ja.
welk standpunt zult u ton aanzien van uw Europese collega’s innemen inzake
de medicinalo werking van de cannabisplant? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Het Bureau Medcinale Cannabis (BMC) faciliteert wetenschappelijk onderzoek
door het beschikbaar stellen van gestandaardiseerd uitgangsmateriaal. Op dit
moment investeren drie Nederlandse bedrijven in de ontwikkeling van
geneesmiddelen met cannabis als grondstof, De voor registratie als genees
middel benodigde klinische studies worden op korte termijn gestart.
Werelclwijd zien we steeds meer aandacht en onderzoeken die worden
uitgevoerd naar mogelijke therapeutische waarde van cannabis en/of stoffen
uit de cannabisptant.

Vraag 5
Zijn er meerdere apothekers die cannabisolie leveren die uit planten van
Bedrocan wordt verkregen? Zo ja, hoeveel apothekers? Zijn er apothekers die
cannabisolie ontwikkelen uit planten die niet van Bedrocan komen omdat
Bedrocan slechts een beperkte aantal varianten van de cannabisplant teelt? Is
dit een legaal middel dat op doktersrecept is te verkrijgen en wordt de
cannabisolie vergoed door de verzekeraar? Zo ja, welke verzekeraar vergoedt
het? Hoeveel kinderen en volwassenen hebben op dit moment baat bij de
cannabisolie?

Antwoord 5
Voor zover mijn kennis reikt is er slechts één apotheek, de Transvaal apotheek
in Den Haag. die een olie extract uit medicinale canriabis magistraal bereidt
en aflevért dat nagenoeg alleen Cannabidiol (CBD) bevat. Ook andere
apotheken met een GMP (Good Manufacturing Practices) -taciliteit kunnen
zo’n extract bereiden. Een apotheek ken enkel medicinate cannabis van het
Bureau voor medicinale cannabis (BMC) betrekken, dit is de medicinale
cannabis geteeld door de legale teler Bedrocan BV. Cannabis olie wordt op
voorschrift van een arts door genoemde apotheek bereid en verstrekt, Ik heb
geen zicht op het vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars op cannabisolie.
Medicinate Cannabis wordt door sommige verzekeraars vergoed. De
Transvaal apotheek levert op het moment aan naar schatting 30 tot 40
personen cannabisolie af.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015—2016, Aanhangsel 2
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CBD

Afgelopen weel zijn er, met name regionale, media-berichten geweest over de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en de Politie dle hennepvelden (vezeihennep) ruimden van mensen die hier CBD
olie van wilden maken.
Inmiddels heeft een journalist van de Volkskrant grote aandacht voor dit onderwerp. Deze
journalist heeft hier meerdere vragen over gesteld, in eerste instantie aan het Ministerie van VWS.
VWS verwacht hier a.s. maandag op te kunnen antwoorden.

art. 11, lid 1 1
Korte weergave van huidige situatie

Definities/korte omschrijving
-CR0 (Cannabidiol): staat als stof niet op de lijsten van de Opiumwet want kent gén

psycho-actieve werking.
•THC (Tetrahydrocannabinol): staat als stof op lijst 1 van de Opiumwet
Hennepolie: concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door

extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie. Dit staat op lijst 1 van de
Opiumwet.

• lennep; elk deel van de plan van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is
onttrokken, met uitzondering van de zaden. Dit staat op lijst II van de Opiumwet.

Gevolg van deze vermeldingen op de Opliim wet/ifsten:
-Alle concentraten die uit hennepplanten gehaald worden zijn in Nederland verboden en lijst]

producten, of het nu THC-olie of CBD-olie is.
Dit betekent dat CBD-olie die uit Hennepplanten is gemaakt op grond van de Opiumwet
een verboden stof is, terwijl deze werkzame stof van dit product géén verboden stof is.

• lart. 11, lid 1

Teelt van vezelhennep
Vezelhennep mag, onder voorwaarden, geteeld worden. Echter, deze teelt mag alleen voor de
winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep. Vezelhennep
telen om hier CBD-olie van te maken mag niet.

Synthetische CR0
Omdat Cannabidiol geen verboden stof Is mag is het synthetisch produceren van CBD-olie wel en
het natuurlijk produceren van de olie niet.Jart. 11, lid 1

Voorgestelde reactie

art. 11, lid 1
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1 nhoudsindicatie
Vrijspraak artikel II a Opiumwet, bcezeiwerkIaring voorhanden hebben ongeveer
IS kilo aan hcnneprestanten. Gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden
voorwaardelijk mcl een proeftijd van 2 jaar.
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Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/691105-15

Datum uitspraak: 21 april 2016

Tegenspraa.k

Vonnis van cle rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de
verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum) 1971,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres 1]

Raadsman rnr. M. Veidman, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 7 april 2016.

2 Tenlastelegging



Aan de verdachte Is ten laste gelegd hetgeen is vermeld In de dagvaarding. De tekst van de
tenlastelegging Is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. L. Visser heeft gevorderd:

- bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;
- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstiaf voor de duur van 6 maanden met aftrek van
voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar;
- onttrekking van de henneppianten aan het verkeer en verbeurdverklaring von cle hennepzaden,
boeken, posters, folders en promotiemateriaal.

4 Oritvankelijkheid officier van justitie

4.1. Standpunt verdediging

Aangevoerd is dat de officier niet-ontvankelijk verklaard moet worden in de vordering, nu
onduidelijk is of artikel ila 0w ook betrekking heeft op de verkoop van hennepzaden en de
procureur-generaal ondanks vele verzoeken daartoe namens de gehele branche en toezeggingen
dat binnen enkele weken duidelijkheid zal worden gegeven, tot op heden niet een nadere
toelichting heeft gegeven. Vervolging is dan ook in strijd met het legaliteitsbeginsel.

4.2. Beoordeling

Artikel lia 0w Is op 1 maart 2015 in werking getreden. De verdachte is vervolgd voor een
overtreding van dit artikel op 26 mei 2015. Van strijd met het legaliteitsbeginsel is daarom geen
sprake. De enkele omstandigheid dat over een nieuw wetsartikel kort na inwerkingtreding nog
vragen zijn, brengt niet met zich dat sprake is van een ernstige inbreuk op beginselen van een
behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van
de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling in zijn zaak tekort is gedaan indien de
vervolging op die nieuwe bepaling is gestoeld. Het standpunt van de raadsman faalt daarmee.

4.3. Conclusie

De officier van justitie Is ontvankelijk,

5 Waardering van het bewijs

5,1, Vrijspraak ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde

5.1.1. Standpunt officier van Justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de verdachte te veroordelen voor de onder 1
tenlastegelegde feiten. Daartoe heeft hij aangevoerd dat het voorhanden hebben en
aanbieden van hennepzaden (die bestemd zijn voor de pr6ductle van cannabis met dc
werkzame stof THC) in verpakkingen variërend van 1 tbt 10 zaden, in combinatie met de
aanzienlijke omvang van de voorraad, de In de winkel aangetroffen folders met (onder meer)
prijzen voor zakjes van 10 zaden, boeken, folders, promotiemateriaal over de hennepteelt
en de aangetroffen zakken met hennepresten, maakt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat
de verdachte zijn bedrijfsvoering niet (alleen) richtte op de individuele hobbykweker en dat
de verdachte wist of een ernstige reden had te vermoeden dat de zaden bestemd waren
voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, dan wel de grootschalige hennepteelt.
Daarbij speelt een rol dat voor thuisgebruik een gedooggrens geldt van 5 planten. Bij meer
dan 5 planten is al snel sprake van bedrijfsmatigheid.

5.1.2. Beoordeling

De rechtbank is nagegaan of uit de bewijsmiddelen blijkt dat (de verdachte wist of
redelijkerwijs moest weten dat) de klanten van de verdachte aan grootschalige, dan wel



beroeps- of bedrijfsmatige teelt doen. Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat het
dossier hiervoor onvoldoende bewijs bevat. De enkele aard van de verkochte zaden — die
nIet op de lijsten 1 en II hij de Opiumwet worden genoemd — is daarvoor onvoldoende,
terwijl niet Is gebleken dat de verdachte per klant grote hoeveelheden zaden heeft verkocht.
Uit de enkele omvang van de aangetroffen voorraad kan niet worden afgeleid hoeveel zaden
per klant werden verkocht. Artikel lia 0w verbiedt bovendien niet het leveren aan een
thulsteler die (op enig moment) meer dan 5 planten heeft. Dat de verdachte wist of ernstige
reden had te vermoeden dat de door hem verkochte en geleverde hennepzaden bestemd
waren tot het plegen van een in artikel 11 lid 3 of 11 lid 5 0w strafbaar gesteld feit, is
daarom niet gebleken.

5.1.3. Conclusie

Het onder 1 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt
daarvan vrijgesproken.

5.2. Bewijswaardering ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde

52.1. Standpunt verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Daartoe is aangevoerd dat de henneprestanten
afkomstig waren van EU-gecertificeerde industriële vezelhennep met minder dan 0,2% THC
en bedoeld was om CBD olie van te maken, Deze hennep valt niet onder de definitie van
hennep In lijst 11 van de Opiumwet.

5.2.2. Beoordeling

De volgende feiten en omstandigheden kunnen op grond van de inhoud van de
bewijsmiddelen als vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten hebben op de terechtzitting
niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor
de beoordeling van de bewijsvraag,

a. Op 26 mei 2015 zijn bij [bedrijf] zakken met henneprestanten aangetroffen, met een
totaalgewicht van (12,22 kg + 5,955 kg ) 18,175 kg.

b. De henneprestanten waren eigendom van [bedrijf]
c. De verdachte is indirect bestuurder en een van de werknemers van deze vennootschap.

Hij geeft ook leiding aan de vennootschap.
d. Volgens het indicatieve resultaat van onderzoek van de henneprestanten was sprake van

ca n ria bis.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder C 0w is het verboden om hennep — zoals vermeld op
lijst 11 — aanwezig te hebben. Hennep Is daarbij gedefinleerd als elk deel van de plant van
het geslacht cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van
de zaden. Het THC gehalte In de cannabis is blijkens deze definitie niet relevant.

Voor zover de verdachte een beroep meent te kunnen doen op de uitzondering genoemd In
artikel 12 van het Opiumwetbesluit, welke bepaling betrekking heeft op vezelhennep, faalt
dat beroep. Niet alleen voorziet dit artikel uitsluitend in een uitzondering op het verbod
gesteld in artikel 3 aanhef en onder B 0w, gelet op de verklaring van de verdachte dat hij de
henneprestenten nodig had voor de productie van hennepolie waren de aanwezige
henneprestanten kennelijk ook niet bestemd waren voor de winning van vezel of de
vermeerdering van zaad voor de productie van vezeihennep.

5.2,3. Ambtshalve overweing

Uit het proces-verbaal van bevindingen met nummer [...) blijkt dat aan henneprestanteri is
aangetroffen een hoeveelheid hennep met een totaal gewicht van 12,22 kilogram en een
hoeveelheid hennep met een totaal gewicht van 5,955 kilogram. In totaal Is daarom 18,175
kilogram hennep aangetroffen, zoals de officier ook in zijn requisitoir heeft gesteld. De
rechtbank gaat ervan uit dat de opsteller van de tenlastelegging het oog heeft gehad op het
ten laste leggen van deze hoeveelheid en beschouwt de In de tenlastelegging genoemde



hoeveelheid van 1.817,5 gram (oftewel 1,8175 kilogram) als een kennelijk verschrijving. De
rechtbank heeft deze verschrijving In de bewezenverklaring verbeterd gelezen. Gelet op het
eerder genoemd proces-verbaal en het verhandelde ter terechtzItting Is de verdachte
hIerdoor niet In zijn verdediging geschaad,

5.2.4. Conclusie

Bewezen is dat de verdachte, in strijd met het bepaalde in artikel 3 aanhef en onder C 0w
hennep aanwezig had.

5.3. Bewezenverklajijg

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewljsmiddelen opgenomen, houdende
voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op
grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat
de verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

de besloten vennootschap [bedrijf] op 26 mei 2015 te Rotterdam In een opslagpand, gelegen aan
de [straatnaam en huisnummer 2] , opzettelijk aaNwezig heeft gehad een hoeveelheid van
ongeveer 18,175 kilogram henneprestanten gruis en henneprestanten grof, zijnde hennep een
middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke
leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd 5 niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan
worden vrijgesproken.

6 Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

Opzettelijk handelen in strijd met het in art. 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod,
strafbaar gesteld bij art. 11. lid 2 van de Opiumwet.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit
uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

7 Strafbaarheid verdachte

Er Is geen omstandigheid aannemelijk geworden dle de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering straf

8,1. Algemene overweging

De straf dle aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van het feit, de
omstandigheden waaronder het feit Is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden

van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.



8.2. Feit waarop de straf zijn gebaseerd

De verdachte heeft een grote hoeveelheid henneprestanten voorhanden gehad. Softdrugs als
hennep zijn stoffen die bij langdurig gebruik kunnen leiden tot schade voor de gezondheid. De
gedragingen genoemd in artikel 3 0w trekken bovendien criminaliteit aan, wat schade en onrust in
de samenleving veroorzaakt. Om deze redenen heeft de overheid handel in softdrugs aan banden
Is gelegd. Dat de verdachte zegt dat hij er CBD olie mee zou gaan maken, doet hieraan niet af.

De officier van justitie is bij zijn els uitgegaan van een bewezenverklaring van beide ten laste
gelegde feiten. Nu de rechtbank slechts bewezen acht het onder 2 ten laste gelegde feit, zal zij
een lagere straf opleggen clan door de officier van justitie is gevorderd.

Bij de bepaling van een passende straf houdt de rechtbank rekening met de straffen die
doorgaans voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

8.3. Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen ‘op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 28 mei 2015,
waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk Is veroordeeld voor soortgelijke
strafbare feiten.

8.4. Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Straf

Gezien de ernst van het feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een
gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht
geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Algemene afsluiting

Alles afwegend worden na te noemen straf en maatregel passend en geboden geacht.

9 In beslag genomen voorwerpen

9.1. Standpunt officIer van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de In beslag genomen hennepzaden, boeken, posters,
folders en promotiemateriaal verbeurd te verklaren en de in beslag genomen henneprestanten te
onttrekken aan het verkeer.

9.2, Beoordeling

De vordering tot verbeurdverkiaring van de hennepzaden, boeken, posters, folders en
promotiematerlaal zal worden afgewezen, nu de verdachte van het onder 1 ton laste gelegde feit
zal worden vrijgesproken. Ten aanzien van deze goederen zal een last worden gegeven tot
teruggave aan de verdachte.

De in beslag genomen henneprestanten zullen worden onttrokken aan het verkeer. Het
ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet. Het bewezen feit Is met betrekking tot
voornoemde voorwerpen begaan.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet Is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 51 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 3 en 11
van de Opiumwet.



11. Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

12 Beslissing

De rechtbank:

verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging;

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1 ten laste gelegde feiten heeft begaan en
spreekt de verdachte daarvan Vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven,
heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor
bewezen is verklaard en spreekt de verdachte (ook) daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 2 (twee) maanden niet ten uitvoer zal
worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het
einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zal zich vââr het einde van de proeftijd niet aan
een strafbaar feit schuldig maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis Is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde
gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere
vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet
teruggegeven voorwerpen, als volgt:



- verklaart onttrokken aan het verkeer: de henneprestanten;

- gelast de teruggave aan verdachte van: de in beslag genomen hennepzaden, boeken, posters,
folders en promotiemateriaal.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. N. Doorduijn, voorzitter,

en mrs, S.R.B, Walther en A.A.T. Werner, rechters,

in tegenwoordigheid van N.S.M. Alberti, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit
vonnis is vermeld.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage 1

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

de besloten vennootschap [bedrijfj op of omstreeks 26 mei 2015 te Rotterdam, (in een (winkel)pand
aan de [straatnaam en huisnummer 1] en/of een (opslag)pand aan de [straatnaam en huisnummer 2]

stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens,

te weten:

(pand [straatnaam en huisnummer 2]

- 27 stuks green house zaadjes

- 2 stuks royal queens secrets

- 1 zak cbd zaadjes

- 46 stuks strain hunters zaadjes

- 663 stuks roze royal ceeds zaadjes

- 292 stuks groene royal ceeds zaadjes

- 142 stuks blauwe royal ceeds zaadjes

- 33 stuks superstrains zaadjes

- 9 stuks dutch passion seed company zaadjes

- 5 stuks green house ceeds zaadjes

- 19 stuks kera ciassic



(pand [straatnaam en huisnummer 1]

- 6 doosjes zaad (uit bureau lade)

- 1 gripzak met kleine gripzakjes zaad

- 11 stuks Streethunters seed bank

- 96 groene verpakkingen met zaadjes 1 5 stuks

- 92 roze verpakkingen met 1 tot 5 zaadjes

- 29 blauwe verpakkingen met 1 tot 5 zaadjes

- 97 roze verpakkingen met 1 tot 5 hennepzaadjes

- 22 disks met 5 stuks hennepzaad

- 36 zwarte doosjes hennepzaad

- 13 kleine disks hennepzaad

- 1 gripzak met kleine zakjes hennepzaden (uit koelkast)

- 10 doosjes hennepzaden sensy skunk big bud

- 96 doosjes met 32 met opschrift medicai

- 14 disks - hennepzaden op een disk

- 40 doosjes merk growers cholce

- 16 disks - hennepzaden op disk

- 56 disks - 5 zaden per disk

- 13 stuks dutch passion seed company

4 posters met daarop hennepsoorten en prijzen

- 7 boeken over hennep en de kweek ervan

- 4 dozen met folders over hennepzaden

- 2 mappen promotiemateriaal Headshop tbv hennepteelt

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11, derde en/of vijfde lid,
van de Opiumwet,

te weten:

- het in de uitoefening van een beroep Df bedrijf opzetteiijk telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3e

van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of

telen en/of bereiden en/af bewerken en/af verwerken en/af verkopen en/of

afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of

vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van



artikel 3a van dle wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of

verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd

en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl hij, verdachte, wist of ernstige redenen had te vermoeden dat dat/die

stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens bestemd was/waren tot liet plegen van

dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en In vereniging met anderen, althans

alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding

heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

en/of

hij op of omstreeks 26 mei 2015 te Rotterdam (in een (winkel)pand aan de [straatnaam en
huisnummer 1] en/of een (opslag)pand aan de [straatnaam en huIsnummer 2] ) stoffen en/of
voorwerpen en/of gegevens,

te weten:

(pand [straatnaam en huisnummer 2]

- 27 stuks green house zaadjes

- 2 stuks royal queens secrets

- 1 zak cbd zaadjes

- 46 stuks strain hunters zaadjes

- 663 stuks roze royal ceeds zaadjes

- 292 stuks groene royal ceeds zaadjes

- 142 stuks blauwe royal ceeds zaadjes

- 33 stuks superstrains zaadjes

- 9 stuks dutch passion seed company zaadjes

- 5 stuks green house ceeds zaadjes

- 19 stuks kera classic

(pand [straatnaam en huisnummer 1]

- 6 doosjes zaad (uit bureau lede)

- 1 gripzak met kleine gripzakjes zaad



- 11 stuks Streethunters seed bank

- 96 groene verpakkingen met zaadjes 1 5 stuks

- 92 roze verpakkingen met 1 tot 5 zaadjes

- 29 blauwe verpakkingen met 1 tot 5 zaadjes

- 97 roze verpakkingen met 1 tot 5 hennepzaadjes

- 22 disks met 5 stuks hennepzaad

- 36 zwarte doosjes hennepzaad

- 13 kleine disks hennepzaad

- 1 gripzak met kleine zakjes hennepzaden (uit koelkast)

- 10 doosjes hennepzaden sensy skunk big bud

- 96 doosjes met 32 met opschrift medical

- 14 disks - hennepzaden op een disk

- 40 doosjes merk growers cholce

- 16 disks - hennepzaden op disk

- 56 disks - 5 zaden per disk

- 13 stuks dutch passion seed company

- 4 posters met daarop hennepsoorten en prijzen

7 boeken over hennep en de kweek ervan

- 4 dozen met folders over hennepzaden

- 2 mappen promotiemateriaal Headshop tbv hennepteelt

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld In artikel

11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet,

te weten:

- liet in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld In de bij cle OpIumwet

behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3e

van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of

telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of

afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of

vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt enjof verwerkt en/of te koop aangeboden en/of



verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd

en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl hij, verdachte, wist of ernstige redenen had te vermoeden dat dat/die

stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens bestemd was/waren tot het plegen van

dat/die feit(en);

2.

de besloten vennootschap [bedrijf] op of omstreeks 26 mei 2015

te Rotterdam in een (opslag)pand, gelegen op of aan de [straatnaam en huisnummer 2]

opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van ongeveer 1.817,5 gram

henneprestanten gruis en/of henneprestanten grof, in elk geval een hoeveelheid

van moer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans

alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding

heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

en/of

hij op of omstreeks 26 mei 2015 te Rotterdam in een (opslag)pand, gelegen op of aan de [straatnaam
en huisnummer 2] , opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van ongeveer 1.817,5 gram
henneprestanten gruis en/of henneprestanten grof, In elk geval een hoeveelheid

van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II.



INr.41

Iart10,Iid2,e

Van: art. 10, lid 2, e jBD/DCOM/P&8
Verzonden: maandag 15 augustus 2016 16:24
Aan: Steur, mr. GA. van der - BD/AL_____________

_______________

CC: art. 10, lid 2, e JBD/DRC/GC;I10, lid 2, ejBD/DRC/GC;[10 lid 2, e
BD/DCO M/P&B

Onderwerp: reactie Volkskrant tav CBD uit vezelhennep

Beste minister,

Zoals bij de staf Dgrr besproken hebben we (DRC en DV) een reactie met VWS afgestemd over het
produceren van CBD uit vezelhennep voor de Volkskrant (journalist Mac van Dinther). De Volkskrant is
van plan morgen te publiceren. Het zou mooi zijn als we vandaag nog kunnen reageren.

Op dit moment wordt de onderstaande reactie ook voorgelegd aan staatssecretaris Van Rijn. Graag uw
reactie.

Groeten,
art, 10, lid 2, ej

art. 10, lid 2, e & art. 10, lid 2, g & art. 11, lid 1



hart. 10, lid 2, e
Persvoorlichter

Niiiisterie van Veiligheid en 3ustitie
Directie Voorlichting
BD/DV/P&8
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Heag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

art. 10, lid 2, e
www, ri ksoverl e in . n Ijven 1

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

t,

t i

ii

art. 11, lid 1



)Nr5(

[FLio, lid 2, e BD/DJOA/JBOZ

Van: Iait. 10, lid 2, eIBD/DRC/GC

IarLî0,id2LZEE

Ik heb Lgesproken. Hij gaat een snelle feitencheck op de zaak in het Oosten lom driehoek,I 1
art. 11, lid 1

Ik heb aangegeven dat er eind vd week al een overlegg gepland is hierover en dat het OM daarbij is
uitgenodigd. ( zo niet dan toch ;-)

spreken elkaar morgen.

Qroetjart 10, lid 2, e

art. 10, lid 2, e

Woensdag ben ik niet op kantoor



INr.61

van:Iart. 10, lid 2, e
Verzonden: woensdag 14 december 2016 8:41
Aan:Iart. 10, lid 2, e
Onderwerp: Rh: (131)

Fijn, dank jei
0,lid2,e

Van:l IBDIDRc/GcJarL 10, lid 2, e
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 17:22
Aan: art. 10, lid 2, e
Onderwerp: [-W: L13L)

lart. 10, lid 2, ei
Ter info onderstaande korte weergave van het ovet leg vanochtend over CBD,

Hartelijke groet,
jart. 10, lid 2, e

________________

10,hd2,e

Van:I IBD/DRC/GC
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 17:21
Aanart. 10. lid 2. e

.

lart. 10, lid 2, e

______________

CC:Iart. 10, lid 2, e IBDJDRcIGc;Iart 10, lid 2, e jIDRC/art. 10, lid 2, e I/DRC/GC
Onderwerp: uu

Beste mensen,

Zoals beloofti zou ik nog even een korte terugkoppeling op de mail zetten van hetgeen
we vanochtend besproken hebben, bij dezen.

• De memo zoals vorige week rondgestuurd zou de weergave moeten zijn van hoe
het juridisch nu in elkaar steekt.

• VWS had eerder besloten dat een onderzoekdoor het RIVM niet noodzakelijk was
omdat onschadelijkheid en niet-psychoactiviteit van CBD voldoende vast stond.

• Vanwege politieke gevoeligheid van de Opiumwet zal VWS toch het RIVM vragen
kort iets op papier te zetten.

o Vooruitlopend hierop worden in klein verband drie/vier varianten uitgewerkt van
een nieuw systeem, ervan uitgaande dat CBD inderdaad niet gevaarlijk/schadelijk
is etc.
Deze varianten moeten medio-januari gereed zijn.

• De varianten zullen dan in de expertgroep, zoals ook eerder bijeen is gekomen,
besproken worden.

o Gezien de vele vragen en verzoeken hij alle betrokken organisaties moet er snel
duidelijkheid komen.

• VWS neemt de regie over het proces weer terug.

Hartelijke groet,

jart10,11d2,e 1

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag



Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

art. 10, Hd 2, e

lustitie. Recht raakt mensen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u ‘evzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. Dc Staat anvaardi geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt niet risicos verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

Ministerie van Veiligheid ci Justitie

This mcssage may contain informaiion that is not intended for you. 1f you are not the
addresscc or if this message was sent to you by mistake, you are requcsted to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for darnage of any kind resulting
from the risks inherent in the elcctronic transmission of messagcs.

Ministry of Security and Justice


