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Met uw brief van 6 junijongstledenheeft u mijn aandachtgevraagdten aanzien
iz:::r:;:*r"nmerkvan
voor cannabisdat cofÍeeshops
van het mogelijkmakenvan laboratoriumonderzoek
aankopenof cannabisdie thuis gekweektwordt.
Zoalsu wèet is het op het momentzo geregelddat cannabisvoor medicinaal
gebruik,medicinale
Cannabis,
alleen
cannabisvan het Bureauvoor Medicinale
verstrekt mag wordenop receptvia de apotheek.Dezemedicinalecannabiswordt
onder strikte conditiesgeteeld.Vervolgenswordt elke batchvan deze medicinale
cannabisgetest op kwaliteiten sterkte en op afwezigheidvan pesticiden,zware
De medicinale
metalen,bacteriën,schimmelsof andereziekteverwekkers.
is
daarmee
en
niet te vergelijken
cannabisvoldoetaan de hoogstekwaliteitseisen
met de cannabisdat door coffeeshopswordt aangebodenof thuis wordt gekweekt.
De door coffeeshopsaangebodenen de thuis gekweekfe(tot maximaalvijf
planten)cannabisheefteen lageopsporingsprioriteit
maar blijft illegaal.Indien
gemaakt
laboratoria
om voor kwekersvoor
het mogelijk
zou wordenvoor erkende
coffeeshopsof voor thuis gekweektecannabisanalysete laten doen dan wordt de
indrukgewektdat dezecannabiszou kunnenvoldoenaan de kwaliteitdie van
medicinale
cannabisgeëistwordt. Dit is niet het gevalen bovendienis deze
illegaal.Zolangde coffeeshopen de
cannabisondanksde lage opsporingsprioriteit
gekweekte
cannabisnog illegaalis, is het op grondvan de Opiumwetvoor
thuis
laboratorianiet toegestaandeze cannabiste analyserenen wordt dit ook niet
gewijzigd.

Ten aanzienvan uw tweedevraag geldt hetzelfdeaangeziende cannabisdie u dan
aangeboden
zou krijgenillegaalis. Dat u er als stichtingdan tussenzit maakt niet
voor analytischdat het legaalwordt. Ik kan u dan ook geen Opiumwetontheffing
chemischonderzoekverlenen.
Hoogachtend,
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